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Уважаеми Господин Председател, 
Уважаеми членове на Общото събрание, 
Дами и Господа, 
 
Отчетът на ръководството на Тракийски университет обхваща периода 

от 24.11.2012 г. –  31.10.2013 г..  
Основните дейности през този период се провеждаха при условията на 

продължаваща световна и национална икономическа криза. Въпреки това, 
ръководните органи на Университета положиха максимални усилия за 
изпълнение на задачите, заложени в Мандатната програма на Ректорското 
ръководство. Анализът на дейностите и последващите изказвания на 
членовете на Общото събрание ще покажат доколко успешно ръководните 
органи на Тракийски университет са изпълнили  поетите ангажименти. 

 
 

 



 
1. СТРУКТУРА 
 
През отчетния период настъпиха някои промени в структурата на Тракийски университет 

(фиг.1 и 2). 
Промените са свързани основно с наименованията на обслужващи звена, създаване на нови 

катедри и преструктурирането на други в някои от основните структурни единици на ТрУ. В 
настоящия момент Университетът включва общо девет структурни звена, а именно: Аграрен 
факултет (АФ), Ветеринарно медицински факултет (ВМФ), Медицински факултет (МФ), 
Педагогически факултет (ПФ), Стопански факултет (СФ), Факултет „Техника и технологии” 
(ФТТ), Медицински колеж (МК), Филиал Хасково (ФХ) и Департамент за информация и 
повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ). 
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2. УПРАВЛЕНИЕ 
 
През отчетния период са извършени промени в управленската структура на Тракийски 

университет, съобразно решенията на Отчетно изборното събрание, проведено на 05.12.2012 г. 
Академичното ръководство е структурирано както следва: 
Основен състав 
Ректор – проф. дсн Иван Станков 
Зам. -ректор УД – проф. двмн Иван Въшин 
Зам. -ректор НИМД – доц. д-р Анна Толекова 
Зам. -ректор АСИД – доц. дсн Иванка Желязкова 
Главен секретар – доц. д-р Таня Танева 
Пом. -ректор – доц. д-р Добри Ярков 
Ръководител сектор КОА – проф. дпн Георги Иванов 
Разширен състав 
Декан на АФ – проф. дсн Радослав Славов 
Декан на ВМФ – доц. двмн Михни Люцканов 
Декан на МФ – проф. д-р Мая Гълъбова 
Декан на ПФ – доц. д-р Красимира Мутафчиева 
Декан на СФ – проф. д-р Иван Георгиев 
Декан на ФТТ – доц. д-р Красимира Георгиева 
Директор на Филиал Хасково – доц. д-р Коста Костов 
Директор на МК – доц. д-р Христина Милчева 
Директор на ДИПКУ – доц. д-р Димитрина Брънекова 
Началник ФСО – Руси Кокенов 
Други ръководни органи: 
Председател на Общото събрание на ТрУ – проф. двмн Петко Петков 
Зам. председател на Общото събрание на ТрУ – доц. д-р Мирослав Карабалиев 
Председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р Ангел Попхаритов 
Зам. председател на Контролния съвет на ТрУ – доц. д-р Петьо Прелезов 
Председател на Студентския съвет на ТрУ – Иван Миндов 
Академичният съвет проведе общо 11 заседания, на които са взети общо 220 решения (табл. 1). 

Това показва, че Академичния съвет е заседавал ежемесечно без месец август, когато почти целия 
личен състав е в отпуск. Няма провалени заседания поради липса на кворум. Заседанията протичат 
при много добра активност и сериозно отношение от страна на членовете на съвета при зачитане 
правото на всеки да изразява своето мнение по обсъжданите въпроси. 

 
Таблица 1. Заседания на Академичния и Ректорски съвет от 24.11.2012 до 31.10.2013 г. 

Съвет Брой заседания Брой взети решения 
Академичен съвет 11 220 
Ректорски съвет (основен състав) 41 114 
Ректорски съвет (разширен състав) 8 20 

 
През отчетния период членове на Академичния съвет са: 

От АФ 

1 ПРОФ. ДН ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ 
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2 ПРОФ. ДН РАДОСЛАВ ИВАНОВ СЛАВОВ 
3 ПРОФ. ДН ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАВЛОВ 
4 ПРОФ. ДН ГЮРГА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА 
5 ПРОФ. ДН ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТКОВ 
6 ДОЦ. Д-Р МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ПАНАЙОТОВ 
7 ДОЦ. Д-Р ЖИВКА ИЛИЕВА ГЕРГОВСКА 
8 ГЛ. АС. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТАКУЧЕВ 
9 ЗЛАТКО МАНОЛОВ МАНОЛОВ – СТУДЕНТ                           
От ВМФ 
1 ПРОФ. ДН ИВАН ТОДОРОВ ВЪШИН 
2 ПРОФ. ДН ЙОРДАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 
3 ПРОФ. ДН ИЛИЯ ЦАЧЕВ ЦАЧЕВ 
4 ДОЦ. ДН  МИХНИ ЛЮЦКАНОВ СТОЯНОВ 
5 ПРОФ. Д-Р ДИМО ГИРГИНОВ ГИРГИНОВ 
6 ПРОФ. ДН ИВАН БОРИСОВ ИВАНОВ 
7 ПРОФ. ДН ДИНКО НЕДЕВ ДИНЕВ 
8 ГЛ. АС. ДИАН ТОДОРОВ КАНЪКОВ 
9 СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - СТУДЕНТ 
От МФ + УМБАЛ 
1 проф. Д-Р МАЯ ВЛАДОВА ГЪЛЪБОВА 
2 ДОЦ. Д-Р АННА НАЙДЕНОВА ТОЛЕКОВА 
3 ДОЦ. Д-Р ЖУЛИЕТА БОРИСОВА ГЕРЕНОВА 
4 ПРОФ. Д-Р ПЕТРАНА ИЛИЕВА ЧАКЪРОВА 
5 ПРОФ. ДН ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА 
6 ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР СТЕФАНОВ ВЪЛКАНОВ 
7 ДОЦ. Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА ВЛАЙКОВА 
8 ДОЦ. Д-Р ЙОВЧО ПЕТКОВ ЙОВЧЕВ 
9 ГЛ. АС. РОСИЦА ВАСИЛЕВА САНДЕВА 
10 КАЛОЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - СТУДЕНТ 
От ПФ 
1 ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДИМИТРОВ МАКАКОВ  
2 ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ДИНЕВ ПЕТРОВ 
3 ДОЦ. Д-Р ВАНЯ АТАНАСОВА ИВАНОВА 
4 ГЛ.АС.Д-Р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА 
5 ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОСТОВА - СТУДЕНТ 
От СФ 
1 ПРОФ. Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ                        
2 ДОЦ. Д-Р РУМЕН ИВАНОВ ОТУЗБИРОВ                 
3 ПРОФ. Д-Р ТОДОРКА СТ. АТАНАСОВА - КАЛАЙДЖИЕВА 
4 ДОЦ. Д-Р  ХРИСТО АТАНАСОВ МОМЧИЛОВ 
5 ИВАН ПЛАМЕНОВ ПРОКОПИЕВ - СТУДЕНТ 
От ФТТ 
1 ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА ГОСПОДИНОВА ГЕОРГИЕВА 
2 ДОЦ. Д-Р НЕЛИ АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА 
3 ЕФТИМ БОЖИДАРОВ ВЪЖАРОВ - СТУДЕНТ 
От ДИПКУ 
1 ДОЦ. Д-Р ГАЛЯ МИХАЙЛОВА КОЖУХАРОВА 
От МК 
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1 НИКОЛА НИКОЛОВ НИКОЛОВ - СТУДЕНТ 
От Филиал Хасково 
1 ДОЦ. Д-Р КОСТА СЛАВОВ КОСТОВ 
СЛУЖИТЕЛИ - АСД 
1 АЛЕКСАНДЪР ЖЕЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ 

 
Ректорският съвет работеше на две нива – в „основен състав” и „разширен състав” (табл. 1). 

Заседанията в основен състав се провеждаха ежеседмично, а в „разширен състав” – веднъж месечно, 
обикновено преди всеки Академичен съвет. На заседанията се обсъждаха въпроси, свързани с 
дейността на Университета, вземаха се решения от оперативен характер и се подготвяха материали и 
проекторешения за заседанията на Академичния съвет. 

На заседанията на ректорския съвет в „основен състав” са взети през отчетния период 114 
решения, от които почти всички са изпълнявани своевременно. Решенията на разширения ректорски 
съвет в по-голямата си част са свързани с проектите за решения на Академичния съвет и са утвърдени 
от него в същия обем. 

През отчетния период не са извършени промени в състава на университетското настоятелство и в 
момента то е структурирано по следния начин: 

Председател: Проф. д-р Иван Божков 
Членове: Г-н Александър Палешутски 
 Д-р Румен Кузманов 
 Г-н Бенчо Деков 
 Д-р Филип Станчев 
Представител на МОМН – г-н Никола Бабамов 
Представител на СС – г-н Иван Миндов 
Настоятелството проведе две заседания, на които бяха разгледани най-важните въпроси, свързани 

с дейността на Тракийски университет. Изказваме нашата благодарност на проф. Иван Божков за 
помощта и съдействието при решаването на най-важните проблеми на Университета. 

Средствата за масово осведомяване (национални и регионални медии) отразяваха всички по-
значими събития и дейности от живота на Университета. Увеличи се представянето на дейностите на 
ТрУ от националните медии. 

През отчетния период Ректорското ръководство поддържаше постоянни контакти с различни 
управленски структури на национално и регионално ниво. Тракийския университет беше посетен от 
Президента на Р България Г-н Росен Плевнелиев, народни представители, дипломати и др. Постоянна 
беше и връзката с Областния управител г-жа Живка Аладжова, Кмета на Община Стара Загора г-н 
Живко Тодоров, Председателя на Общинския съвет г-н Емил Христов, зам. областни управители, зам. 
-кметове и други отговорни фактори на регионално ниво. На проведените срещи се обсъждаха и 
решаваха важни за Тракийски университет въпроси. 

Най-значимите събития през годината са Национална кръгла маса за обсъждане на национална 
стратегия по земеделие, среща на преподаватели и студенти с г-жа Илиана Иванова – евродепутат, 
депутати от 41-то и 42-о Народно събрание, видни представители на бизнеса и др.  

По подобаващ начин бяха чествани юбилейни и кръгли годишнини на някои от звената. Най-
широк отзвук предизвика честването на 90 годишнината от създаването на ВМФ. 
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3. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 
 
3.1. КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ПРИЕМ 
 

Кандидатстудентската кампания в Тракийски университет приключи успешно и в 
прогнозирания срок. Местата от държавната поръчка (1393 места) бяха запълнени на 100% (през 
настоящата година местата държавна поръчка са с 87 повече от предходната година). За обучение 
срещу заплащане бяха приети 57 студенти. 

Условия, при които протече кандидатстудентската кампания за 2013 г. 
Кампанията протече в условията на силна конкуренция от страна на останалите университети, 

както и на редица утежняващи кампанията обстоятелства: 
Икономическата криза, която намалява платежоспособността и като следствие броя на 

кандидат-студентите; 
Демографският срив е с минимум в броя на кандидат-студентите през 2014 г., т.е. към 

настоящия момент броят на кандидат-студентите продължава да намалява всяка следваща година; 
Броят на местата, отпуснати по държавна поръчка за университетите в страната, превишава 

броя на завършващите средно образование през годината. В добавка на това част от випускниците не 
успяват да получат навреме дипломи за средно образование и пропускат лятната кандидатстудентска  
кампания. Следователно част от университетите няма да запълнят отпуснатите им места, а 
държавната субсидия е пропорционална на броя на приетите студенти. Това прави конкуренцията с 
останалите университети ожесточена. 

Основни насоки в стратегията на университета за преодоляване на неблагоприятните 
условия на протичане на кампанията  и за запълване на държавната поръчка 

Изброените по-горе пречки пред запълването на местата по държавна поръчка в голяма степен 
бяха взети предвид при планирането на стратегията на университета за предстоящата 
кандидатстудентска кампания. Както показват резултатите от приключилата кампания, набелязаните 
мерки в крайна сметка запълниха на 100% отпуснатите места по държавна поръчка, както и не малък 
брой места за обучение на собствена сметка. Постигнатият от нашия университет резултат е несъмнен 
успех, потвърждаващ ефективността на подхода, прилаган от университета по отношение на приема.  

Предприетите от университета мерки за преодоляване на изброените по-горе неблагоприятни 
обстоятелства, се състояха в следното: 
1. Подготовката на отчитаната кандидатстудентска кампания започна веднага след края на 

предходната кампания с проучване в Интернет, целящо получаването на адресите на всички 
средни училища в България. Беше изготвен списък с близо 1200 адреса, на които в последствие – в 
края на предходната и началото на настоящата година бяха изпратени писма с рекламни 
материали на Тракийски университет и информация за предстоящата кампания – 
кандидатстудентски борси, предварителни изпити, специфика на кандидатстване в университета. 
Писма с рекламни материали и информация бяха изпратени и до всички 250 трудови борси в 
страната. Съдейки по получените обратно отзиви, поне част от материалите са били поставени на 
публични места, където бъдещите кандидат-студенти да могат да се запознаят с тях. Би могло да 
се помисли за насищане на публичното пространство с информация за университета като 
целогодишно се зареждат с рекламни материали на университета пунктове на публични места с 
големи потоци от хора – гара, автогара, средни училища, градска библиотека, административни 
служби, големи магазини. В бъдеще тази рекламно-информационна дейност би следвало да се 
превърне в регулярна политика със съответен бюджет. 

2. Беше издаден нов сборник с примерни тестови задачи по география, математика и икономика. 
Учебното помагало с тестови задачи по биология за кандидатстване в Тракийски университет 
беше преиздадено и беше на разположение на кандидат-студентите още от ранната есен на 2012 г. 
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3. Новият кандидатстудентски справочник беше издаден в срок и беше допълнен с информация за 
магистърските програми към университета. 

4. Университетът активно участва в кандидатстудентските борси през ранната пролет на 2013 г. 
5. Беше променена (и подобрена) организацията на предварителните изпити – изпитите по 

математика, тестовете по химия, общообразователна подготовка и общотехническа подготовка 
бяха проведени едновременно в Стара Загора и Ямбол, и оценявани общо, което намали броя на 
сесиите за предварителните изпити спрямо предходната година от 7 на 5. Освен в Стара Загора и 
Ямбол предварителни изпити бяха проведени и в Хасково и Добрич. Предварителните изпити са 
образователна услуга, която университетът извършва на външни клиенти, които на етапа на 
предварителния изпит нямат ангажимент по отношение на университета, както и университетът 
няма ангажимент към тях. Те стават кандидат-студенти, ако в последствие кандидатстват в 
конкурсите на университета. В този случай университетът признава резултатите от 
предварителните изпити като оценки от конкурсни изпити. 

6. Бяха формирани техническа комисия и комисии по оценяването на изпитите. Беше създадена 
необходимата организация за безпроблемното приемане на документите за предварителните 
изпити: 
6.1. Тракийски университет организира и използва два приемни пункта – на територията на 

Студентски град в Стара Загора и във ФТТ Ямбол; 
6.2. беше разработен необходимия софтуер със съответстващ му състезателен картон за 

приемането на документите за предварителните изпити; 
6.3. бяха направени необходимите промени в специализирания сайт на приема за пълна 

информираност на кандидатите за мястото и времето на провеждане на предварителните 
изпити; 

6.4. двете фирми за прием на кандидатстудентски документи, с които университетът има договор, 
бяха снабдени с необходимия софтуер и документи, актуализирани за текущата година. 
Петте сесии на предварителните изпити позволиха на участниците да се явят на удобната им 

дата или на повече от една дата. На 32-та предварителни изпити през настоящата година се явиха 
654 участници (с 15% по малко от предходната година). По-голямата част (506) от участниците в 
предварителните изпити през настоящата година по-късно подадоха документи за участие в 
кандидатстудентския конкурс на университета, явно останалите са проверявали подготовката си 
за предстоящите ДЗИ или за кандидатстване в други висши училища. 

За оценяването на тестовете по биология и география (56% от участниците) беше използвана 
високоефективна компютърна оценяваща техника, автоматизираща процеса на оценяване, поради 
което оценките от споменатите тестове бяха публикувани в Интернет още на следващия ден 
(процесът на оценяване включва задължителни ръчни операции – шифриране и дешифриране на 
кандидатстудентските работи, въвеждане в компютъра на дешифрираните оценки, което не 
позволява оценките да бъдат публикувани веднага след изпита). Работите от останалите тестове и 
изпити бяха оценени от проверители. Поради малкия брой конкурсни работи по математика и 
икономика резултатите от тях също бяха публикувани бързо. Проверката на работите от изпита по 
обща езикова култура отне няколко дни. 

Ангажираните с кандидатстудентската кампания на всички нива се стремяха да предоставят на 
кандидат-студентите и обществеността пълна информация за възможностите за обучение в 
университета. В частност задължително правило в работата на членовете на техническата комисия 
беше любезното отношение към всички кандидатстващи и търсещи информация. 

7. Техническата комисия беше оборудвана с достатъчен брой мобилни и стационарни телефони за 
адекватно информиране на кандидатстудентите. 

8. Беше разработен необходимия комплект от софтуер и съответстващ му състезателен картон за 
приемането на кандидатстудентските документи, съобразен със спецификата на текущата 
кампания. В софтуера беше включена възможност за автоматично разпознаване по ЕГН на 
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явявалите се на предварителните изпити и за автоматично прехвърляне на данните им в базата 
данни за конкурса – име, категория, област, община и населено място, телефони, оценки от 
предварителните изпити. Изключването на ръчното въвеждане на тези данни намали риска от 
грешки и облекчи работата на приемащите документите. За повишаване на ефективността в 
работата на техническата комисия е необходимо закупуването на два принтера и документен 
скенер. Доколкото в момента университетът притежава само един бърз скенер, който вече няколко 
години се използва за различни цели – от броене на бюлетини при избори, през оценка на анкетни 
карти, до оценяване на тестове, е наложително закупуването на още един такъв скенер, с което да 
се гарантира оперативността и сигурността на оценяването на кандидатстудентските тестове и в 
бъдеще (с времето на работа нараства опасността от технически отказ на уреда и от грешки в 
работата му, оставащи скрити от оператора). 

9. Кандидатстудентският прием е сложна и отговорна дейност, към която общественото внимание е 
с изострена чувствителност. Важен елемент за оперативността и ефективността при изпълнението 
й е работата в екип, преди всичко в техническата комисия. В тази връзка трябва да се подчертае 
ролята на ръководителя на приема по подбора на кадрите, тяхната подготвеност за тази 
специфична дейност и психическата им съвместимост, както и оптимизирането на състава на 
техническата комисия по брой участници. През настоящата година синхронът в работата на 
техническата комисия, оперативността, ефективността и бързината й се доближиха максимално до 
представата за професионализъм в тази дейност, което освен на усилията на членовете на 
комисията, несъмнено се дължи и на дългогодишния опит на ръководния екип на университета в 
организиране на приема. 

10. Желателно е решенията, относно избора на членове на комисиите във връзка с приема, да бъдат 
вземани възможно най-рано – още в началото на календарната година, поради все по-
очертаващата се тенденция дейностите по приема да се превръщат в целогодишен ангажимент и 
необходимостта членовете на комисиите да разпределят във времето работата си още по време на 
семестъра – подготовка на сайта и софтуера, компютрите, изпитните комплекти и пр. 
В комисиите, проверяващи писмени работи (за проверката на писмения изпит по биология, по 
химия и по обща езикова култура) е добре да бъдат предвидени достатъчно членове така, че да 
могат да привършат работа в съобразен от целите на приема срок (максимално къс), 
предварително известен на етапа на формирането на комисията. Така няма да се стига до 
ситуация, когато една комисия (техническата) се налага да работи с пренапрежение и удължен до 
през нощта работен ден, в следствие на забавяне в работата на някоя от комисиите за проверка на 
писмени работи. Казаното важи най-вече за работата на комисията за проверка на писмените 
работи от изпита по биология, след привършване на работата на която е необходим един ден за 
техническа обработка – дешифриране, въвеждане на оценките в компютър и проверката им, 
публикуване на данните в Интернет, и поне един ден в който кандидат-студентите за специалност 
„Медицина” да имат възможност да проверят резултатите си и да вземат решение дали да пътуват 
до Стара Загора за изпита по химия. Т.е. в комисията по проверка на писмените работи от изпита 
по биология трябва се включат толкова проверители, че тя да приключи работа два дни преди 
изпита по химия. 

11. През настоящата година изпитите бяха наредени в подходящ ред така, че да се постигне 
максимална ефективност в работата на всички комисии – на техническата и тези на 
проверителите. Това позволи датите на изпитите да се разположат приблизително през ден, при 
което проверката на писмените работи да приключи максимално бързо и да остане достатъчно 
време за окончателната проверка на данните преди класирането, което също беше насрочено на 
подходяща, възможно най-ранна дата. 

12. През настоящата година, по време на писмените изпити, беше използвана заглушаваща техника за 
предотвратяване на предаването на информация по електронен път към кандидат-студентите. За 
съжаление нямаше достатъчно заглушаващи устройства за всички изпитни зали. Поради опит за 
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преписване бяха анулирани 4 кандидатстудентски работи – всички направили опит за електронно 
преписване. Явно предпочитанията на кандидат-студентите, склонни към преписване, са насочени 
към този нов метод. Преписването чрез използване на мобилни устройства е незабележимо за 
квесторите (слушалката е невидима – поставя се с пинсета в ухото до тъпанчето и е безшумна за 
външния наблюдател), поради което печели все по-голяма популярност. За да се преодолее 
технологичното изоставане на университета в борбата с това явление е необходимо оборудване на 
всички изпитни зали в университета с технически средства, пречещи на излъчвания сигнал 
(заглушители). „Преписваческият опит” от училище и кандидатстудентската кампания бързо се 
пренася и разпространява след това и по време на семестриалните изпити, т.е. тези заглушители са 
необходими и за семестриалните изпити. 

13. Само с ДЗИ участваха 33% кандидат-студенти (33,5% през 2012 г.), т.е. този дял след 6 години 
ДЗИ се стабилизира и вероятно няма да се увеличава. Намаляването с 1/3 на броя участници в 
изпитите ускори процеса на проверката на писмените работи и тестовете. В бъдеще е желателно 
комисиите за проверката на писмените работи да се формират с разчет спазване на предварително 
зададен срок за проверката на конкурсните работи (тестовете се проверяват за един ден), което би 
позволило още в справочника да се заложат датите, от които кандидат-студентите могат да 
проверят работите си след публикуване на оценките, както и да се обявяват датите на 3-те 
класирания предварително в кандидатстудентския справочник. 

14. Наблюденията през изминалите кампании показват, че веднъж записал се, средностатистическият 
кандидат-студент сравнително рядко се отписва. Опитът от изминалите кандидатстудентски 
кампании показва, че по-малко от половин процент от записалите се вече първокурсници се 
отписват по време на кампанията. Т.е. от гледна точка на успешното конкуриране с останалите 
висши училища ранното класиране и бързото записване са печеливша стратегия. Налага се 
изводът, че кампанията трябва да се проведе бързо и агресивно, с изпреварващи темпове спрямо 
другите университети. Затова беше решено всички срокове за класиранията да се изтеглят 
максимално напред във времето.  

15. Беше използвана удачна формула за изчисление на бала, атрактивна за кандидат-студента и 
съобразена в максимална степен с нормативните изисквания на МОН. 

16. Броят на подадените документи за кандидатстудентския конкурс в университета през настоящата 
година е 2650 (към 10 септември 2013 г.), което е с 10% по-малко от подадените документи за 
миналогодишната кандидатстудентска кампания на университета. Това в съчетание с увеличената 
със 7% държавна поръчка затрудни задачата по запълването на държавната поръчка.  

17. Процесът на класиране за местата по държавната поръчка беше условно разделен на два етапа – 
пасивен и активен. През първия етап, включващ първите три класирания, университетът обяви 
приетите студенти и сроковете за записване и изчака записващите се студенти. Попълниха се 
около 90% от местата. В условията на конкуренция с останалите университети (нашите кандидат-
студенти са и техни), много бързо този процес става неефективен, поради това, че все по-често 
резервните кандидат-студенти за следващите класирания са вече записани в друг университет. 
Този проблем се задълбочава във времето и изчакването означава загуба на ефективност на 
запълването на държавната поръчка и в крайна сметка загуба на студенти. За да се избегне този 
проблем и да се ускори процеса на класиране, след третото класиране университетът премина към 
втория, активен (интерактивен) етап на класиране, условно наричан запълване на неусвоени 
места, при който класирането продължи строго по бал и с поддържане на пълна отчетност за 
процеса. С класираните се търси личен контакт по телефона и при отказ кандидатът се сменя със 
следващия по бал, след което потвърдилите записването си в университета кандидати получават 
кратък срок за записване. Процесът на записване се ускорява, тъй като отпадат вече записаните в 
други университети. Резултатите не се обявяват в Интернет, с което се избягват всякъкъв род 
претенции. Така към средата на месец август бяха записани над 95% от местата за държавната 
поръчка, т.е. класирането за държавната поръчка на практика беше приключило. Малък поток от 
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отписващи се (единични бройки) продължи и след това, като този процес бавно затихва. Броят на 
отписващите се вероятно би намалял още, ако бъде възприет опита на други университети да 
задържат цялата внесена такса при отписване на новоприети студенти, независимо кога се 
отписват. В момента при отписване на новоприет студент преди началото на учебната година 
университетът задържа 30% от внесената семестриална такса. Чрез прилагане на гореописаната 
тактика университетът изнесе 1-вото класиране възможно най-рано и в средата на август 
отпуснатите места по държавна поръчка за повечето специалности от университета бяха 
запълнени. Намаленият брой на участващите в конкурса кандидат-студенти в съчетание с 
увеличената държавна поръчка доведе до недостиг на кандидати за редовната форма на обучение 
на специалностите на АФ и ФТТ – Ямбол. Оставащите места бяха запълвани след третото 
класиране, като некласираните до момента кандидати бяха поканени да допълнят желанията си с 
такива за специалностите от АФ и ФТТ. За целта на всеки от тези кандидат-студенти (над 500 с 
ДЗИ и 450 без ДЗИ, но с подходящи издържани кандидатстудентски изпити) беше изпратено 
кратко текстово съобщение на посочените от тях мобилни телефони. Беше използван безплатен 
софтуер, който автоматизира този процес. След определения срок желанията си допълниха 40 
кандидат-студенти. След проведени допълнително разговори по телефона, желанията си 
допълниха още 40 кандидат-студенти, но след приемането им все още останаха незаети места по 
държавната поръчка. За набирането на кандидати за свободните места университетът обяви 
допълнителен прием. С част от подалите документи бяха проведени конкурсни изпити – тестове 
по общообразователна, общотехническа подготовка и по биология. След проведеното класиране 
бяха запълнени всички свободни места.  

22. След запълването на местата по държавна поръчка за по-голямата част от специалностите, се 
пристъпи към класирането на местата за обучение срещу заплащане (платено обучение). В 
Интернет сайта на университета беше обявен прием за платено обучение със срок за подаване на 
заявления, в който можеха да участват некласирани до момента кандидат-студенти за 
университета. След изтичане на определения срок, подалите заявления кандидат-студенти бяха 
класирани и усвоиха част от местата за платено обучение. 

 
Статистически данни за етапите на кампанията 
 
Предварителни изпити 
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Фигура 4. Брой участници в предварителните изпити през годините. 
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Таблица 2. Статистически данни за предварителните изпити. 
 

 Брой 

Изпит 

Н
е 
се

 я
ви

л
и

 

У
ч
ас
тв

ал
и

 
в 
и
зп
и
та

 

А
н
ул

и
ра

н
и

 

С
 о
ц
ен

к
а 

2
,0

0-
2,

9
9 

С
 о
ц
ен

к
а 

3
,0

0-
3,

4
9 

С
 о
ц
ен

к
а 

3
,5

0-
4,

4
9 

С
 о
ц
ен

к
а 

4
,5

0-
5,

4
9 

С
 о
ц
ен

к
а 

5
,5

0-
5,

9
9 

С
 о
ц
ен

к
а 

6,
00

 

С
р
ед
ен

 
ус
п
ех

: 

Биология изпит, 23.3.2013 г. 0 10 0 5 4 1 0 0 0 2,70 

Биология тест, 23.3.2013 г. 3 66 0 1 18 17 15 10 5 4,44 

Обща езикова култура, 23.3.2013 г. 2 57 0 1 6 30 20 0 0 4,23 

География, 23.3.2013 г. 0 21 0 0 4 2 5 4 6 5,08 

Икономика, 23.3.2013 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Математика, 23.3.2013 г. 2 21 0 2 4 5 7 2 1 4,26 

Химия тест, 23.3.2013 г. 0 6 0 0 1 3 1 1 0 4,40 

ООП, 23.3.2013 г. 0 10 0 0 3 6 1 0 0 3,81 

ОТП, 23.3.2013 г. 3 24 0 0 0 8 16 0 0 4,65 

Биология изпит, 6.4.2013 г. 2 21 0 12 5 2 0 2 0 2,89 

Биология тест, 6.4.2013 г. 10 126 0 6 62 27 14 9 8 3,90 

Обща езикова култура, 6.4.2013 г. 2 109 0 0 14 69 26 0 0 4,11 

География, 6.4.2013 г. 1 87 1 2 28 29 7 6 15 4,27 

Икономика, 6.4.2013 г. 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4,25 

Математика, 6.4.2013 г. 0 18 0 2 0 5 7 2 2 4,62 

Химия тест, 6.4.2013 г. 0 7 0 0 1 5 1 0 0 3,83 

ООП, 6.4.2013 г. 0 18 0 0 1 9 8 0 0 4,38 

ОТП, 6.4.2013 г. 2 29 0 0 1 11 16 1 0 4,64 

Социална медицина, 6.4.2013 г. 1 15 0 0 5 4 5 1 0 4,12 

Биология изпит, 13.4.2013 г. Добрич 0 4 0 3 0 1 0 0 0 2,66 

Биология тест, 13.4.2013 г. Добрич 2 10 0 0 8 2 0 0 0 3,48 

Биология изпит, 20.4.2013 г. Монтана  0         

Биология тест, 20.4.2013 г. Монтана  0         

Биология тест, 27.4.2013 г. Хасково 2 58 0 1 25 17 10 5 0 3,94 
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Документи за кандидатстудентския конкурс 
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Фигура 6. Броят на участниците в кандидатстудентския конкурс на университета е с нарастващ тренд 
през годините до предходната. През настоящата година кандидатите са с 10% по-малко. 
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Фигура 7. Относителен дял на кандидатствалите в кандидатстудентския конкурс. Вижда се, че популярността на 
университета се разширява или остава устойчива в съседните области – Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас, 
Пловдив. Намалява в области като София, Русе, Ловеч, Добрич, Плевен, Шумен и Велико Търново. Устойчиво ниска е в 
области като Видин, Габрово, Кюстендил, Перник, Силистра, Търговище. 
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Фигура 8. Преобладаващият брой кандидат-студенти в кандидатстудентския конкурс са завършили професионални 
гимназии – около 40%. След известен подем, в последните години се стабилизира относителният дял на випускниците на 
СОУ. Запазва се постоянен делът на възпитаниците на профилираните гимназии, в които е съсредоточен значителен 
интелектуален потенциал. 



 23 

Среден успех от дипломата на кандидат-студентите в Тракийски университет
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Фигура 9. Средният успех от дипломата за средно образование на кандидат-студентите за 
университета намалява през годините. 
 
Таблица 3. Посочени желания за специалностите в университета. Най-често посочвана специалност е 
„Бизнесикономика”, задочна форма на обучение. Най-мотивирани (с най-голям брой 1-ви желания и 
най-голям брой кандидатствали само за специалността) са кандидатите за специалност „Медицина”.  

Специалност Жени Мъже Общо С първо 
желание 

Само за 
специалността 

Аграрно инженерство редовно 104 91 195 13 1 
Агрономство редовно 126 133 259 38 3 
Агрономство задочно 148 139 287 62 12 
Екология редовно 210 120 330 27 0 
Екология задочно 201 131 332 32 4 
Зооинженерство редовно 140 104 244 23 7 
Зооинженерство задочно 127 103 230 23 3 
Рибовъдство и аквакултури редовно 71 79 150 11 1 
Рибовъдство и аквакултури задочно 74 94 168 13 1 
Аграрна икономика редовно 196 88 284 22 0 
Аграрна икономика задочно 278 143 421 35 2 
Бизнесикономика редовно 257 104 361 97 3 
Бизнесикономика задочно 353 142 495 195 2 
Регионална икономика редовно 213 94 307 26 0 
Регионална икономика задочно 310 140 450 44 1 
Ветеринарна медицина 261 136 397 210 77 
Акушерка 341 0 341 39 1 
Медицина 330 128 458 454 239 
Медицинска сестра редовно 422 19 441 113 4 
Социални дейности редовно 296 64 360 32 6 
Социални дейности задочно 294 80 374 93 11 
Управление на здравните грижи редовно 23 2 25 5 0 
Управление на здравните грижи задочно 32 2 34 29 9 
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Мед. рехабилитация и ерготерапия 417 99 516 118 11 
Акушерка Хасково 158 0 158 37 2 
Медицинска сестра Хасково 184 9 193 58 6 
Рехабилитатор 339 107 446 127 17 
Медицински лаборант 294 49 343 39 5 
НУПЧЕ редовно 187 18 205 27 1 
ПНУП редовно 277 17 294 104 1 
Социална педагогика редовно 241 43 284 35 5 
Социална педагогика задочно 309 53 362 93 14 
Специална педагогика редовно 166 21 187 5 0 
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия редовно 41 31 72 4 0 
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия задочно 74 44 118 15 2 
Автотранспортна и земеделска техника редовно 17 78 95 26 2 
Автотранспортна и земеделска техника задочно 26 149 175 96 24 
Автоматика, информационна и управляваща техника редовно 24 78 102 20 1 
Автоматика, информационна и управляваща техника задочно 46 144 190 53 13 
Електротехника редовно 29 77 106 17 0 
Електротехника задочно 32 141 173 17 6 
Топло- и газоснабдяване редовно 28 73 101 17 1 
Топло- и газоснабдяване задочно 24 124 148 25 5 
Технология на храните редовно 61 34 95 29 9 
Технология на храните задочно 89 53 142 37 9 

 
Редовни изпити 
 
Таблица 4. Статистически данни за изпитите. Оценките от редовните тестове и изпити, за които има и 
предварителни такива, имат по-ниска средна оценка тъй като на тях не се явиха кандидат-студентите 
с добра подготовка, които вече бяха получили високи оценки на предварителните изпити. 
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Изпит по социална медицина, 3.07.2013 г. 1 13 7 4 1 0 0 26 0 3,68 
Изпит по биология - Медицина, 5.07.2013 г. 105 78 132 108 20 0 25 447 4 3,76 
Изпит по биология - Ветеринарна медицина, 5.07.2013 г. 52 22 27 21 7 0 7 133 4 3,32 
Тест биология, 4.07.2013 г. 27 184 52 25 19 4 17 311 0 3,55 
Изпит езикова култура, 8.07.2013 г. 9 29 168 44 1 0 19 251 0 4,02 
Тест по география, 10.07.2013 г. 1 54 32 36 16 3 9 142 0 4,22 
Тест математика, 10.07.2013 г. 7 7 5 10 6 2 1 37 0 4,20 
Тест по икономика, 10.07.2013 г. 0 3 3 3 2 0 0 11 0 4,18 
Изпит по химия, 12.07.2013 г. 73 66 95 81 28 5 108 348 0 3,87 
Тест по химия, 12.07.2013 г. 1 1 4 3 0 0 1 9 0 3,92 
Тест по ООП, 11.07.2013 г. 0 8 46 9 0 0 2 63 0 4,05 
Тест по ОТП, 11.07.2013 г. 0 3 54 24 3 0 6 84 0 4,33 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Класиране 
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Таблица 5. Максимален и минимален достигнат бал (до третото класиране). 

№ Специалност: Максимално 
достижим 

Минимално 
допустим 

Минимален 
бал: 

Максимален 
бал: 

1 Акушерка МФ Стара Загора      24,00 12,00 19,40 23,65 
2 Медицина Жени 36,00 24,00 29,22 35,84 
3 Медицина Мъже 36,00 24,00 24,66 34,96 
4 Мед. сестра Стара Загора 24,00 12,00 19,78 23,97 
5 Мед. сестра Стара Загора 24,00 12,00 15,32 21,69 
6 Сoциални Дейности Редовно 24,00 12,00 18,68 23,30 
7 Сoциални Дейности Редовно 24,00 12,00 13,72 21,77 
8 Сoциални Дейности Задочно 24,00 12,00 19,52 22,86 
9 Сoциални Дейности Задочно 24,00 12,00 16,26 19,80 
10 Мед. рехаб. и ерготерапия 24,00 12,00 22,98 24,00 
11 Мед. рехаб. и ерготерапия 24,00 12,00 19,83 24,00 
12 Акушерка Филиал Хасково      24,00 12,00 16,10 23,01 
13 Мед.сестра Хасково жени 24,00 12,00 16,55 23,74 
14 Мед.сестра Хасково мъже 24,00 12,00 12,74 17,81 
15 Рехабилитатор жени 24,00 12,00 21,59 24,00 
16 Рехабилитатор мъже 24,00 12,00 20,37 24,00 
17 Медицински лаборант жени 24,00 12,00 20,44 24,00 
18 Медицински лаборант мъже 24,00 12,00 13,22 18,14 
19 Аграрно инженерство Редовно 24,00 12,00 12,06 22,22 
20 Агрономство Редовно 24,00 12,00 13,40 22,72 
21 Агрономство Задочно 24,00 12,00 15,84 23,00 
22 Екология Редовно 24,00 12,00 12,58 24,00 
23 Екология Задочно 24,00 12,00 16,50 22,70 
24 Зооинженерство Редовно 24,00 12,00 12,12 23,00 
25 Зооинженерство Задочно 24,00 12,00 13,56 22,16 
26 Рибов. и аквакултури Редовно 24,00 12,00 12,72 19,94 
27 Рибов. и аквакултури Задочно 24,00 12,00 14,94 22,52 
28 Аграрна икономика Редовно 24,00 12,00 15,54 23,62 
29 Аграрна икономика Задочно 24,00 12,00 18,21 20,69 
30 Бизнесикономика Редовно 24,00 12,00 19,24 23,62 
31 Бизнесикономика Задочно 24,00 12,00 20,16 23,33 
32 Регионална икономика 24,00 12,00 16,59 22,92 
33 Регионална икономика 24,00 12,00 18,93 23,00 
34 Ветеринарна медицина 24,00 12,00 16,06 24,00 
35 Упр. на здравн. грижи 18,00 9,00 11,00 14,50 
36 Упр. на здравн. грижи 18,00 9,00 14,21 17,10 
37 НУПЧЕ Редовно 24,00 12,00 16,70 23,75 
38 ПНУП Редовно 24,00 12,00 17,27 23,90 
39 Социална педагогика Редовно 24,00 12,00 15,76 21,33 
40 Социална педагогика Задочно 24,00 12,00 19,06 22,92 
41 Специална педагогика 24,00 12,00 14,92 19,43 
42 Дизайн, ТММИ Редовно 24,00 12,00 12,97 20,47 
43 Дизайн, ТММИ Задочно 24,00 12,00 16,48 21,40 
44 Автотрансп. и ЗТ Редовно 24,00 12,00 14,45 21,70 
45 Автотрансп. и ЗТ Задочно 24,00 12,00 17,89 24,00 
46 Автоматика ИУТ Редовно 24,00 12,00 13,12 24,00 
47 Автоматика ИУТ Задочно 24,00 12,00 17,15 21,92 
48 Електротехника Редовно 24,00 12,00 12,72 17,91 
49 Електротехника Задочно 24,00 12,00 17,34 19,31 
50 Топло- и газоснабд. Редовно 24,00 12,00 13,20 17,30 
51 Топло- и газоснабд. Задочно 24,00 12,00 17,03 19,94 
52 Технология на храните 24,00 12,00 14,11 23,84 
53 Технология на храните 24,00 12,00 17,56 21,09 

 
Таблица 6. Усвояване на местата по държавна поръчка и платено обучение. 
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1 Аграрно инженерство, редовно 25  25 5  
2 Агрономство редовно 40  40 10  
3 Агрономство задочно 30  30 2  
4 Екология редовно 35  35 6  
5 Екология задочно 30 1 31 2  
6 Зооинженерство редовно 70  70 10  
7 Зооинженерство задочно 40  40 5  
8 Рибовъдство и аквакултури редовно 25  25 4  
9 Рибовъдство и аквакултури задочно 20  20 2  
10 Аграрна икономика редовно 30  30 5  
11 Аграрна икономика задочно 30  30 7 5 
12 Бизнесикономика редовно 30  30 5  
13 Бизнесикономика задочно 30  30 7 9 
14 Регионална икономика редовно 30  30 5  
15 Регионална икономика задочно 30  30 7 2 
16 Ветеринарна медицина 160  160 10 1 
17 Акушерка 25  25 3  
18 Медицина жени 35 17 52 5 8 
19 Медицина мъже 35 -17 18 5  
20 Медицинска сестра жени 45  45 5 1 
21 Медицинска сестра мъже 5  5 1  
22 Социални дейности редовно жени 15 1 16 2  
23 Социални дейности редовно мъже 15  15 1  
24 Социални дейности задочно жени 10  10 2 1 
25 Социални дейности задочно мъже 10  10 1 2 
26 Управление на здравните грижи редовно 10  10 0  
27 Управление на здравните грижи задочно 10  10 0  
28 Медицинска рехабилитация и ерготерапия, жени 10  10 2  
29 Медицинска рехабилитация и ерготерапия, мъже 10  10 2 1 
30 Акушерка Хасково 30  30 3  
31 Медицинска сестра жени Хасково 45 2 47 5 2 
32 Медицинска сестра мъже Хасково 5 -2 3 0  
33 Рехабилитатор, жени 12  12 0  
34 Рехабилитатор, мъже 11  11 0  
35 Медицински лаборант жени 21 7 28 3  
36 Медицински лаборант мъже 9 -7 2 1  
37 НУПЧЕ 25 -1 24 5  
38 ПНУП 45  45 10  
39 Социална педагогика редовно 40 1 41 10  
40 Социална педагогика задочно 30  30 10 11 
41 Специална педагогика 30  30 5  
42 Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, редовно 10 -2 8 2  
43 Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия, задочно 10  10 2  
44 Автотранспортна и земеделска техника, редовно 30 2 32 2  
45 Автотранспортна и земеделска техника, задочно 20  20 2 7 
46 Автоматика, информационна и управляваща техника, редовно 20  20 2  
47 Автоматика, информационна и управляваща техника, задочно 20  20 2 3 
48 Електротехника, редовно 20  20 2 1 
49 Електротехника, задочно 10  10 2  
50 Топло- и газоснабдяване, редовно 20  20 3  
51 Топло- и газоснабдяване, задочно 10  10 2 1 
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52 Технология на храните, редовно 20  20 4  
53 Технология на храните, задочно 10  10 4 2 
 Общо 1393  1395 202 57 
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3.2. СПЕЦИАЛНОСТИ И БРОЙ ОБУЧАВАНИ СТУДЕНТИ 
 
В Тракийския университет за учебната 2012/2013 година броят на студентите е 4363 – за 

редовна форма на обучение и 2927 – за задочна форма на обучение. Общият брой на всички 
обучавани студенти е 7290. 
 
Таблица 7. Брой обучавани студенти по специалности и ОКС 
 

Основно звено Специалност и образователно-квалификационна степен 
учебна 2012/2013 г. 

редовно задочно 

АФ 

Зооинженерство - бакалавър 290 291 

ЕООС - бакалавър 134 220 

Агрономство - бакалавър 155 262 

Аграрно инженерство - бакалавър 105 - 

Рибовъдство и аквакултури - бакалавър 64 76 

Магистърски програми 54 112 
ВМФ Ветеринарна медицина - магистър 892 15 

МФ 

Медицина - магистър 530   

Социални дейности- бакалавър 122 99 

Социални дейности - магистър   43 

Управление на здравни грижи - бакалавър 43 47 

Управление на здравни грижи - магистър   32 

Медицинска сестра - бакалавър 195 -  

Акушерка - бакалавър 128 -  

ПФ 

Социална педагогика - бакалавър 159 146 

Предуч. и начална уч. педагогика - бакалавър 180 -  

Начална уч. педагогика с чужд език 88 -  

Специална педагогика - бакалавър 109 -  

Магистърски програми   526 

СФ 

Аграрна икономика - бакалавър 116 194 

Регионална икономика - бакалавър 124 210 

Бизнесикономика - бакалавър 131 116 

Магистърски програми   157 

МК - Стара 
Загора 

Рехабилитатор – професионален бакалавър 150 -  

Медиц. лаборант - професионален бакалавър 81 -  

Филиал, Хасково 
Медицинска сестра - бакалавър 51 -  

Акушерка -  бакалавър 96 -  

ФТТ - Ямбол 

Дизайн, технологии и мениджмън на модната индустрия – б. 34 36 

Автотранспортна и земеделска техника - бакалавър 115 126 

Автоматика, информ. и управл. техника - бакалавър 75 66 

Технология на храните - бакалавър 80 66 

Топло- и газоснабдяване - бакалавър 42 56 

Електротехника - бакалавър 20 31 

 ВСИЧКО: 4363 2927 

 ОБЩО: 7290 
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Таблица 8. Справка за броя на чуждестранните студенти в ТрУ по държави за периода 2012/13-2013/14 уч. години   
                      

№по ред Държава 

факултет, колеж 
Всичко 

  

МФ ВМФ АФ ПФ МК Ст.Заг. СФ Ф-Л 
ХАСКОВО ПО 

  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   
1 Албания 1 3                             1 3   
2 Гърция 7 9 16 11     1 1 1 1         2 12 27 34   
3 Германия   1                             0 1   
4 Ирак         3 2                     3 2   
5 Израел     1 1                         1 1   
6 Иран 1 1                             1 1   
7 Индия   1                             0 1   
8 Йордания                                 0 0   
9 Кипър 2 3 7 10                     4 1 13 14   
10 Канада 1 1                           1 1 2   
11 Латвия     1 1                         1 1   
12 Ливан   1                             0 1   
13 Молдова 8 9 3 2             1 3     2   14 14   
14 Македония 30 42 19 13                         49 55   
15 Нигерия 1 1                             1 1   
16 Русия   1 1 1                       1 1 3   
17 Словения                                 0 0   
18 Сирия 7 6 1                         1 8 7   
19 Судан 1 1                             1 1   
20 САЩ 1 1 1 1       1             1   3 3   
21 Палестина 1 2 1                           2 2   
22 Турция 99 129 5 8 1 3   1 34 20     2 2 21 5 162 168   
23 Украйна 6 6 6 7                         12 13   
24 Франция                             1 1 1 1   
25 Финландия 1 1                             1 1   
26 Р Сърбия 2 3 2 1     1 1                 5 5   

Всичко: 169 222 64 56 4 5 2 4 35 21 1 3 2 2 31 22 308 335   

                      
          Легенда:1- 2012/2013 уч. г.         
              2- 2013/2014 уч. г.        
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За отчетния период констатираме тенденция към леко увеличаване броя на 

обучаваните чужди граждани. От 308  през 2012 г. техният брой в началото на учебната 
2013/14  г. е  335. В момента най–голям е броят на турските граждани – 168, следван от 
тези от Македония – 55. (табл. № 8 ).  

В Подготвителното отделение за чуждестранни граждани в момента се обучават 
22 студенти, предимно от Гърция и Турция. 

Засиленият интерес на турските граждани желаещи да получат висше 
образование при нас, можем да обясним с приемането на Р България в Европейския 
съюз. Във връзка с възникналия проблем с признаването на дипломите от страна на Р 
Турция, през изминалата учебна година на посещение в Университета беше Консулът 
на Р Турция в гр. Пловдив, който проведе съвместна среща с турските студенти и зам.-
ректора по учебната дейност проф. Иван Въшин. На срещата бяха обсъдени 
проблемите с обучението на студентите от Р Турция и бяха направени препоръки за 
подобряване на съвместна дейност. 

Изказана бе благодарност към Ректорското ръководство за доброто 
взаимодействие между Тракийския университет и Консулството и че нашият 
университет не е допускал нарушения при обучението и издаването на дипломи, както 
на студентите от Р Турция, така и на останалите чуждестранни студенти. 

Като проблем, по който ще се работи през следващите години, е 
чуждоезиковото обучение. Във Ветеринарномедицинския факултет вече трета година 
ръководството направи необходимото и има подготвени преподаватели за всяка учебна 
дисциплина, но няма прием на чуждестранни студенти. Необходимо е да се потърсят 
контакти, да се проучи опита на другите университети и от учебната 2014/2015 г. да се 
стартира. 

Останалите структурни звена също трябва да започнат подготовка в тази посока. 
Интерес има към специалност „Медицина”  и този интерес трябва да се използва. 
 

3.3. УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

Комисията по учебна дейност регулярно и при възникнала необходимост 
провежда своите заседания. Зам.-деканите активно участват при решаването на основни 
въпроси и своевременно реагират на възникнали проблеми, свързани с учебния процес. 
Решенията се вземат с консенсус, независимо за кое структурно звено се касае.  

Тракийският университет осъществява учебна дейност, съгласно изискванията 
на Закона за висше образование, Правилника за устройство, дейност и управление на 
университета и се ръководи от Правилата за учебна дейност.  

През миналата учебна година се внесоха корекции и се преиздадоха Правилата 
за учебна дейност на ТрУ. Корекциите бяха съобразени с промените в ЗВО и 
Правилника за устройство, дейност и управление на университета.  

Традиционно Правилата за учебна дейност в ТрУ се раздават на всички 
първокурсници, които се запознават с най-важните акценти на учебната дейност, а 
също така и със своите права и задължения.  

Непрекъснато се обновява сайта на университета с информация, касаеща 
обучението на студентите - учебни планове за специалностите и за магистърските 
програми, квалификационни характеристики, условия и график за прием в ОКС 
“Магистър” след ОКС „Бакалавър” и др. Всеки семестър в сайта се изнасят разписите 
за учебните занятия, датите за изпитни сесии – редовни, поправителни,  
ликвидационни, перманентни, а така също и за държавните изпити. Студентите могат 
да намерят конспектите за държавни изпити, формуляр на заявление до декана и др. 
Разписът за учебните занятия за специалностите се изготвя така, че да осигури през 
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различните семестри на учебната година нормално провеждане на  аудиторните и 
практическите занятия, както и на учебните практики. Същевременно стремежът е да 
има достатъчно време и за самостоятелна подготовка на студентите, особено от гледна 
точка на текущия контрол и възможността за освобождаване на модули от дисциплини 
от семестриални изпити. 

Учебната документация е прецизно разработена и съответства на изискванията 
на съвременно учебно съдържание по обучаваните специалности. Това е продпоставка 
за успешно овладяване на знания, умения и навици, необходими за бъдеща 
професионална реализация. 

През учебната 2012/2013 год. в Аграрния факултет приключи процедура за 
следакредитационно наблюдение и контрол на професионално направление 
„Биологични науки”. 

Приключи обсъждането и е взето решение за прием на студенти в задочна 
форма на обучение в специалност „Аграрно инженерство”, както и разкриване на 
магистърски програми в професионално направление „Общо инженерство”. 

През изминалата 2013 година Ветеринарномедицинския факултет утвърди 
нова магистърска програма „Санитарна микробиология и безопасност на храните“ на 
базата на представена аргументирана обосновка, относно значението и необходимостта 
от подготовка на специалисти в това направление. Представеният учебен план на тази 
магистърска програма се базира на следната анотация: 

Безопасността на храните от животински и растителен произход е основен 
показател според нормативните изисквания в областта на контрола на храните. За 
производството на безопасен продукт е необходимо от една страна да се спазват 
изискванията по отношение на суровините, а от друга страна – да се контролира 
производственият процес и готовият продукт. Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 852/2004 
производителите, преработвателите и търговците трябва да гарантират безопасността 
на своята продукция.  

Това определя нуждата на пазара на труда от високо квалифицирани 
специалисти, познаващи методите на микробиологичен контрол, обединени в 
понятието „санитарна микробиология“ и въз основа на това, можещи да извършват 
съответните лабораторни изследвания и да подготвят оценка на безопасността на 
суровини и готови продукти. 

Магистърската програма “Санитарна микробиология и безопасност на храните” 
има за цел да подготви специалисти, познаващи всички елементи на контрола на 
храните по отошение на всички опасности – биологични, химични и физични, което да 
гарантира безопасността и здравето на консуматорите. 

В магистратурата ще могат да се запишат лица с висше образование 
(бакалавърска или магистърска степен) от определени професионални направления.  

В обучението на студентите ще бъдат включени преподаватели от различни 
катедри на Ветеринарномедицинския факултет (катедрите „Хигиена и технология на 
хранителните продукти, ветеринарно законодателство и мениджмънт“, „ Ветеринарна 
микробиология, инфекциозни и паразитни болести“, „ Фармакология, физиология и 
физиологична химия“, „ Общо  животновъдство – секции „Хранене, диететика и 
ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите” и „Екология с радиационна 
екология”). Ще бъдат привлечени и водещи специалисти от други институции. 
Учебният план,  материално-техническата база на ВМФ както и преподавателите, 
ангажирани в магистърската програма “Санитарна микробиология и безопасност на 
храни” са предпоставка за високото ниво на подготовка на бъдещите специалисти и 
успешната им професионална реализация. 
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През академичната 2012/2013 г., в изпълнение препоръките на Европейската 
комисия за оценка и акредитация, стартира изучаването в десети семестър на учебния 
план на ВМФ като задължителна дисциплина „Стадна диагностика” с хорариум 10/10 
съответно лекционни часове към практически занятия.  

В Медицински факултет от началото на 2013/2014 учебна година започна 
обучение на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” – 28 
студента, от които 21 български и 7 чуждестранни студенти. В тази връзка се 
осъществи реконструкция на някои учебни зали за нормалното провеждане на учебно-
практическите занятия за новата специалност. 

През миналата учебна година се направиха редица промени в учебните планове 
за различните специалности, като в специалност „Медицина” се въведоха нови  
избираеми дисциплини: „Молекулни механизми на клетъчните патологии, свързани с 
окислително – редукционните процеси в клетката”; “ Съвременни ендоскопски и 
лапароскопски оперативни интервенции и оперативни техники в Урологията”;  
“Ортотопично заместване на пикочния мехур след радикална цистектомия”; 
„Въведение в глобалното здраве”. В специалност „Социални дейности” за ОКС 
„Бакалавър”, редовно и задочно обучение, се въведе нова задължителна учебна 
дисциплина „Експертиза на работоспособността” и нова избираема учебна дисциплина 
„Практическа граматика”, с учебна натовареност 20 часа лекции и 5 часа упражнения. 
„Статистика и демография”, която към момента е била задължителна учебна 
дисциплина, преминава в списъка на избираемите учебни дисциплини. 

През летния семестър на 2012/13 учебна година продължи практиката за 
проверки в МФ от членове на Комисията по учебна дейност и представители на 
Деканата в голям брой предклинични и клинични катедри. Те спомагат за подобряване 
качеството на учебния процес. По този начин се осъществява обратна връзка със 
студентите и преподавателите и се създава възможност да се посочат възникналите 
проблеми. По време на посещенията на упражненията се изказаха препоръки от 
асистентите за подобряване на материалната база и предоставяне на нагледни 
материали при обучението на студентите. При направените проверки не бяха 
установиха нарушения.  

Относно качеството на обучението на стажант - лекарите, там също не се 
констатираха нарушения. По време на този стаж се провеждат следните форми на 
обучение: главни визитации, "седящи визитации", "кръгла маса" по отделни проблеми, 
дежурства и рапорт в книгата, участие в диагностично - лечебния процес на болните. 
Стажант-лекарите активно участват във воденето на болничната документация на 
пациентите, което подобрява практичната им подготовка. 

В актуализираните учебни планове в Педагогическия факултет е постигната 
промяна на съотношението задължителни дисциплини – избираеми дисциплини, като 
се утвърждава тенденцията за повишаване на относителния дял на избираемите 
дисциплини. 

Актуализация на учебните програми се осъществява чрез съдържателно 
преструктуриране, допълване на списъка с литература и уточняване на критериите за 
оценяване постиженията на студентите. Отчита се студентското мнение, мнението на 
потребителите и съизмеримостта им с документите от европейското образователно 
пространство. Предстои обновяване на дизайна и реквизитите на учебните програми, в 
съответствие с дейностите по спечеления от ПФ проект на тема " Актуализиране и 
разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по 
специалностите в Педагогически факултет - "Предучилищна и начална училищна 
педагогика", " Начална училищна педагогика с чужд език", " Социална 
педагогика", " Специална педагогика" според изискванията на пазара на труда" 



 33

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (европейско финансиране) 
на Министерството на образованието и науката.  

Процесът на обучение в ПФ е ориентиран към продуктивната познавателна 
дейност на студента. Преподавателите предоставят електронно съдържание на 
преподаваните материали. По редица дисциплини се публикуват материали в интернет. 
Разработени са  по повечето от преподаваните дисциплини, също и банки от 
мултимедийни продукти. 

Поради необходимостта от допълнителна информация за подготовка на 
студентите по музикално-теоретичните дисциплини, съвременна музикална култура и 
методика на музикалното възпитание,  функционира и се обновява информационен 
сайт „Музикален асистент”  с различни рубрики, дидактически материали и ресурси, 
необходими за хоспитиране, изнасяне на уроци, указания за курсови работи, клипове на 
изнесени от студентите уроци, музикални записи. Сайтът дава възможност за интернет-
комуникация с преподавателите при полагане на изпитите и оценяването.  

На 18.05.2013 г. в Стопански факултет, стартира проект на тема 
«Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в 
професионални направления 3.8 «Икономика» и 3.7 «Администрация и управление» 
към Стопански факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на 
регионалния пазар на труда в Старозагорски регион» по Договор BG051PO001-3.1.07-
0014, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.07 
„Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с 
изискванията на пазара на труда”, Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”,  

Обща стойност на проекта: 262 761,78 лв. 
 Срок на проекта: 23 месеца. 
 Ръководител на проекта: проф.д-р Иван Георгиев Иванов – Декан на Стопански 

факултет, Тракийски университет 
 Партньори по проекта: 
1. „Център за Изпитване и Европейска Сертификация”  ЕООД 
2.  ЕТ “Дениси - Христослава Георгиева” 
Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване качеството на обучението 

и за подготовка на икономисти от нов тип, конкурентни на трудовия пазар, отговарящи 
на потребностите на бизнеса и практиката в Старозагорски регион и страната. 

Ключови дейности: 
-  Идентифициране на потребностите и изискванията на бизнеса, държавни и 

общински администрации и НПО по отношение на обучението в Стопански факултет 
(СФ); 

-  Разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебните планове и 
програми по специалностите в СФ; 

 -  Включване на работодатели и специалисти от практиката в образователния и 
в научно-изследователския процес, в апробирането на обновените учебни планове и 
програми; 

 - Чрез средствата за масово осведомяване ще се даде гласност на заложените в 
проекта цели и ще се популяризират резултатите от него, постигнати чрез 
сътрудничество  с работодатели и специалисти от практиката; 

Ключова роля на работодателите и специалистите от практиката в проекта 
чрез участие в: 

 - Анкетно проучване за потребностите на бизнеса, държавните и общински 
институции от пазарно ориентирана подготовка на висшистите-икономисти; 

 - Разработване на актуални учебни планове и програми; 
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 - Разработване на учебни помагала; 
 - Държавни изпитни комисии, комисии в защита на стажове и практики; 
 - Консултиране на дипломни работи; 
 - Формулиране на теми за научни проекти за нуждите на бизнеса и практиката.  

През октомври и ноември 2012 г. във Факултет „Техника и технологии”  бяха 
приети експертните групи на НАОА за програмна акредитация на 4 професионални 
направления. По време на своята работа експертните група проведоха редица срещи с 
ректорското и факултетното ръководство, академичния състав на факултета, 
осигуряващ обучението по специалностите,  със студенти и с представители на 
Студентския съвет. Проведена беше и среща с работодатели, потребители на 
инженерни кадри. Експертната група посети катедрите и лабораториите по 
специалности.  

Получените високи оценки позволиха за първи път да се организира обучение в 
ОКС „магистър” по 4 направления и беше осъществен прием за ОКС „магистър” по 6 
специалности:  

- Автотранспортна и земеделска техника; 
- Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия; 
- Автоматика, информационна и управляваща техника; 
- Електротехника; 
- Топло и газоснабдяване; 
- Безопасност и качество на храните. 
През учебната 2012/2013 г. във връзка с оптимизацията на учебния процес във 

Филиал Хасково е оборудвана и открита нова компютърна зала, в която са свързани в 
мрежа 15 компютъра и сървър с операционна система Windows MultiPoint. По този 
начин  се цели да се осигури на преподавателите и студентите по-добър достъп до 
съвременните технологии, разработват се презeнтации, свързани с теоретичното и 
практическото обучение.  

В Медицинския колеж предстои прием и обучаване на студенти по 
нерегулирана специалност - „Гериатрични грижи“ от направление „Здравни грижи“, с 
положителни оценки по всички критерии от Национална агенция за оценяване и 
акредитация. В тази връзка започва оборудване и обзавеждане на специална зала за 
провеждане на учебно-практическите занятия за новата специалност. 

Осъвременена и оборудвана с мултимедия и специални кабинки е и залата за 
провеждане на практически занятия по физикална терапия за специалност 
„Рехабилитатор“. 

Като цяло учебната дейност в университета е добре организирана и учебната 
база непрекъснато се обновява и подобрява. 

Необходимо е да продължи актуализирането на учебните програми, съобразени 
с бизнеса и потребителите на нашите завършили студенти. В тази връзка трябва да се 
осъвременят и квалификационните характеристики на отделните специалности  отново 
в тясна връзка с бизнеса. Ние трябва да си подадем ръка и това го показаха решенията 
на проведената кръгла маса, организирана от Кариерния център. Студентите трябва да 
придобият такива навици и привички, чрез които по-бързо ще се адаптират на 
работните си места. 

Необходимо е да се направи анализ и да се намери баланса между теоретичната 
и практическа подготовка, която според нас трябва да преобладава. 

 

3.4. ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
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Приложението на електронни форми на обучение в Тракийски университет през 
последната отчетна година премина с усърдна, постоянна и резултатна работа по 
проект BG051PO001-4.3.04-0026 с тема: “Развитие на Център за електронни форми на 
дистанционно обучение в Тракийски университет”. Проектът е по Оперативна 
програма  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013 с максимална 
стойност 782 467,48 лв.  

През последните четири години се постигна известна стабилност при 
изграждането на електронни курсове и прилагането на електронно обучение в 
Тракийски университет, но с този проект се създават условия за качествена промяна на 
обучението. Разширява се обсегът на учебните дисциплини, преподавани с електронни 
средства, подобряват се компeтенциите на преподавателите в областта на 
образователните технологии. А това ще се окаже ключово постижение и условие при 
акредитиране на специалности за дистанционно обучение.  

Този проект си поставя следните основни цели: 
1. Модернизиране на Центъра за електронно и дистанционно обучение към 

Тракийски университет и прерастването му в Център за учене през целия живот. 
2. Създаване на методически и технологични условия за организиране и 

провеждане на електронни форми на дистанционно обучение за определените целеви 
групи.  

3. Създаване на устойчива технологична среда за приложение на електронни 
форми на дистанционно обучение в Тракийски университет. 

4. Повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез разработването 
на интерактивни мултимедийни електронни средства и учебни помагала по учебни 
програми, курсове и модули за отделни дисциплини.  

5. Повишаване на инвестициите в човешкия капитал чрез овладяване на 
съвременните образователни технологии за електронно обучение от преподавателите в 
Тракийски университет.  

6. Овладяване на ефективни методи на преподаване и учене чрез прилагане на 
синхронно и асинхронно Дистанционно обучение чрез използването на видео и аудио 
връзка между обучавани и обучители.  

7. Създаване на условия за неформално и самостоятелно учене чрез осигуряване 
на платформа и обучителна среда, достъпна от всяко работно място с Интернет връзка 
и възможности за асинхронно приложение offline. 

Важни резултати от реализирането на проекта до 31 октомври 2013 г. : 
 Техническото обезпечаване на Центъра за електронно и дистанционно обучение 

е реализирано. Разработено е съдържание на 25 от планираните 30 мултимедийни 
учебника. До 10 януари 2013 г. тази дейност ще приключи и съдържанието на всички 
учебници ще бъде рецензирано от специалисти в съответната област. 

Започната е работа по изграждане на мултимедийните учебници от избраната 
фирма изпълнител. Определят се мултимедийните елементи за учебниците и се 
уточняват като брой, вид, изпълнение и място в съдържанието, както и ролята и 
участието на преподавателите в този процес. Подготвя се софтуерното решение за он и 
офлайн варианти на мултимедийните учебници. Проведе се планирано обучение на 
преподавателите през месец октомври и предстоят още обучения през ноември и 
декември. 

Системата за управление на обучението (Learning Management Systems - LMS) е 
задача на фирмата –изпълнител. Екипът на проекта досега е създал условия на фирмата 
да започне работа по инсталирането на системата на сървъра, закупен по проекта. 
Предоставен е достъп за отдалечена работа на специалистите от фирмата. 
Допълнително са обсъдени някои модули, които е необходимо да се добавят и включат 
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в системата за по-добра работа с нея като изписване на формули, търсене на файлове и 
обучителни обекти и др. 

 В процес на изграждане е модул (курс) за обучение за работа с електронната 
система на преподавателски и административен персонал. Подготвено е обучението на 
над 200 преподаватели и служители за усвояване на умения за самостоятелно 
разработване на електронни пособия. В резултат на предварително извършената работа 
ще бъдат преизпълнени съответните индикатори по проекта. 

Започна изграждането на електронни модули и цялостни курсове за 
дистанционно обучение по 98 дисциплини от всички факултети на университета, 
включващи следните форми - Wiki, Презентации, Текстов или PDF формат на лекциите 
и практическите упражнения; Тестове за всяка тема; Семинари; Форми за колективна 
работа; Речник; Анкета; Видео/Аудио.  

През последните четири години е натрупан доста преподавателски опит по 
въвеждането на електронни форми на обучение както във Факултет “Техника и 
технологии”, гр. Ямбол, така и в базираните в Стара Загора факултети. Този опит е една 
сигурна гаранция, че преподавателите от Тракийски университет ще успеят да 
изпълнят всички дейности по проект BG051PO001-4.3.04-0026 и така ще поставят 
основата за реалното организиране на Дистанционно обучение по някои специалности, 
обучавани в университета.  

 
3.5. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ 

Проект BG051PO001/3.3.07-0002 „Студентски практики“ е съфинансиран от 
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2007-2013 година. 

Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 
висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето 
образование. Практическо обучение трябва да проведат над 60 000 студенти. За участие 
в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, 
вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан 
от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална 
работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката 
на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. 

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта 
веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-
квалификационна степен (веднъж като „бакалавър“ и веднъж като „магистър“). В 
бюджета на проекта са предвидени и средства за възнаграждение на академични 
наставници от висшите училища и ментори от страна на работодателя. Бюджетът на 
проект “Студентски практики” е 56 000 000 лева. 

Тракийски университет с Договор за партньорство №Д01-207/18.06.2012 г. 
участва като партньор в Проект „Студентски практики“. От ТрУ са определени да се 
проведат 1478 студентски практики в размер на 709 440,00 лв. Ръководител на екипа, 
който включва 22 преподаватели и служители от Университета е доц. дсн Ив. 
Желязкова, зам.-ректор по АСИД на ТрУ. 

Реалното изпълнение на дейностите по Проекта започна от м. юни 2013 год. От 
ТрУ до края м. октомври 2013 година са регистрирани 1455 студенти от всички 
структурни звена. От Аграрен факултет са регистрирани 260 студенти, 
Ветеринарномедицински факултет 282 студенти, Медицински факултет 468 студенти, 
Стопански факултет 82 студенти, Педагогически факултет 175 студенти, Факултет 
„Техника и технологии“ 60 студенти, Медицински колеж 68 студенти, Филиал Хасково 
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60 студенти. Общо броя на сключените договори със студенти е 779 – АФ - 139, ВМФ – 
173, МФ – 276, СФ – 29, ПФ – 56, ФТТ – 32, МК – 50, Филиал Хасково – 24. 

Университета е сключил 195 Договори с Работодатели от цялата страна, при 
които се провежда практическото обучение на 779 студенти от всички специалности.  

През м. септември бяха изплатени стипендиите на успешно приключилите 
практики към края на м. август на 182 студенти, в размер на  87360 лв. През м. 
октомври бяха изплатени стипендиите на 180 студенти приключили практиката си през 
м. септември в размер на 86400 лв. 

С изпълнението на проекта се открива нова страница за организирането и 
провеждането на допълни стажове и практики. Това засилва интереса както на 
работодателите, така и на студентите и сближава взаимния интерес между тях. От 
друга страна се повишава практическата подготовка и се дава възможност за по-добра 
реализация на завършилите специалисти от нашия университет. Финансово са 
удовлетворени и двете страни. 

Стажовете и практиките по учебен план се провеждат в рамките на нормалното. 
Използват се модерни бази, има сключени договори между Университета, фермите, 
фирмите, болници, училища,Агенцията по безопасност на храните и др. с всяка 
изминала година се повишава интереса и грижите на бъдещите работодатели. 

Ръководството на Университета и на структурните звена обаче трябва да завиши 
контрола на дисциплината и отчетите на стажантите за признаване на проведения стаж, 
включително и преддипломния държавен стаж. 

 

3.6. ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ 

 
І. Кариерно консултиране на студенти 
През отчетните месеци в ЦКР е проведено консултиране на: 
 - студенти за участие в „студентски практики”, във връзка с управление на  

кариерата и  кариерно развитие  чрез участие в  индивидуални студентски платени 
стажове чрез Програмата на МОН за стажове и практики (praktiki.mon.bg); 

- подготовка на документи за кандидатстване за „студентските практики”.  
За участие в платените студентски стажове имат възможност да кандидатстват 

всички студенти от всички специалности на ТрУ еднократно за своя период на 
обучение по тази програма (единствено не могат да кандидатстват студенти с 
прекъснати студентски права). Със студентите, на които им бе необходимо 
допълнително разясняване за кандидатстването по „студентските практики” бяха 
проведени индивидуални срещи, на които им бяха представени възможностите и 
ползите от участие в „студентските практики”.  

ІІ. Обявяване на свободни работни места 
 През отчетния период са обявени следните свободни работни места: 
1. МБАЛ „Дева Мария” гр. Бургас - лекар, медицинска сестра, акушерка, 

клиничен лаборант; 
2. Ангажирани сезонни работници / практиканти с интерес в сферата на селското 

и горското стопанство – Германия, гр. Лийбщад; 
3. Ангажиран и отговорен коневъден специалист – Германия, гр. Лийбщад; 
4. Търговски консултант – за гр. Стара Загора; Андрюс фешан ЕООД; 
5. Осигурителен посредник – за гр. Стара Загора; Пенсионна осигурителна 

компания „Доверие”; 
6. Мениджър развитие –  ИЗИ кредит; 
7. Ветеринарен лекар -  за гр. Стара Загора; Агроконсулт инженеринг ЕООД ; 



 38

8. Административна и обслужваща дейност; Енергетика и електромоторна 
дейност; Ремонтна дейност; Дейности по безопасност на труда; Информационни 
технологии; Търговска дейност и спедиция - за гр. Стара Загора; Неохим АД; 

9. Медицински сестри и лекари – за Германия; NEUMANPARTNERS; 
10. Консултант продажби „Стокови кредити“ - Уни Кредит Груп; 
Позициите са обявени на интернет страницта на ЦКР, меню „Работни места и 

стажантски програми: Работни места”. На всеки от кандидатите за конкрeтна позиция е 
предложена възможността да получи допълнителна информация и съдействие от 
кариерния консултант на ЦКР при подготовката за кандидатстване – създаване на 
автобиография, мотивационно писмо и явяване на интервю.  

III. Обявяване на стажантски програми 
През отчетния период са обявени следните стажантски програми: 
1. Студентски стажове в Булагро АД 
2. Платен стаж в Световната търговска организация 
3. Стажантска програма на Societe Generale Експресбанк 
4. Стажантска програма в Българската фондова борса      
5. Европейската агенция по лекарствата организира стажове за наскоро 

завършили висшисти 
6. Европейската инвестиционна банка 
7. Международна организация на труда (МОТ) 
8. Стажантска програма на „Вискомп” ООД   
9. Стажантска програма на ЛИБХЕР 
10. Стажантска програма 2013 обяви „Белла България”           
11. Стажантска програма направление Финанси в Мтел 
12. Стажантски места МЕТРО  
13. Стажантска програма 2013 Мтел 
14. ПроКредит Банк - деветата група на стажантска Програма Млад банкер 
15. Програма за летни студентски стажове в държавната администрация 2013 г. 
16. Стажантска програма 2013 на УниКредит Булбанк 
17. Стажантска програма на фирма ТОП МИКС 
18. ИЗИ КРЕДИТ 
19. Стажантски програми по Маркетинг- Фирма „Дейрект Маркет Медия“ – 

Пловдив, в стажантския си център’Learning by Experience’,  
20. Стажантска програма "Младежи с бъдеще" -EVN България  
21. Vivacom  
22. Cool Travel Bulgaria 
23. Стажантска програма на ОББ – „Успешен Старт за Успешна Кариера” 
24. Стажантска програма в Сибанк 
25. Стаж в Про Кредит Банк 
IV. Обявяване  на  стипендии и конкурси, събития 
Обявени са следните стипендии и конкурси:  
1. Университетът по информационни науки и технологии „Св. Апостол Павел” – 
Охрид, Република Македония, обявява пълна стипендия за български студенти 
за академичната 2013/2014 г. 
2.  Конкурс „ МЛАД ИКОНОМИСТ 2013” на тема „ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ 
И ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ” за ученици, студенти, докторанти и млади 
специалисти до 35 годишна възраст  
 
V. Работа с работодатели (фирми, институции, организации) 
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 ЦКР осъществи контакт  с близо 36 работодатели предимно от област Стара 
Загора работещи в сферата на медицината, земеделието (земеделски производители,  
търговци на селкостопанска техника и/или земеделска продукция)  и разпространи 
информацията.  

Като допълнителна активност бяха консултирани по телефона фирми от цялата 
страна във връзка със Проекта на МОН “Студентски практики”. 

 
VI. Презентации, обучение и сертификация 
1. Обучение 
През месец май е предложена възможност на студентите от Стопански факултет 

– Аграрна икономика, Бизнес икономика и Регионална икономика на Тракийски 
университет да се включат в: 

1. Обучение на тема: „Управление на човешките ресурси – подбор на персонала 
чрез интервю. Умения за успешно представяне на интервю за работа. „ 

Обучението се публикува на сайта на ТрУ, страницата на ЦКР, меню актуално, 
Предстоящи обучения. 

То беше успешно проведено от ръководителя на ЦКР, доц.д-р Светлана 
Димитрова. 

 
VІ. Информационни срещи 
През месец март ЦКР стартира поредица от информационни срещи по всички 

основни звена на ТрУ, включително и филиали. 
Информацията за Информационните срещи на ЦКР се публикуваха на сайта на 

Кариерния център в сайта на ТрУ и на сайта на Студентски съвет. В зависимост от това 
кои факултети, колежи или филиала предстоеше да бъдат посетени, няколко дни 
предварително поканата за конкретната информационната среща се качваше и на 
техните сайтове. 

Информационните срещи на ЦКР бяха организирани от кариерния консултант в 
контакт със Зам. Деканите по учебната работа. Бяха включени студенти от всички 
специалности на отделните факултети, колежи и филиали, с целева група – последните 
два курса на обучение. Целта беше да се запознаят студентите с мисията, целите и 
дейностите на центъра посредством специално подготвена от ръководителя на ЦКР 
мултимедийна презентация. Бяха отпечатани със собствени усилия и налични 
материали информационни брошури. Всички студенти бяха поканени да следят 
актуалната информация в сайта на ЦКР. 

Презентации 
На 07.10.2013г. фирма Биофикс от гр. Пловдив изнесе три последователни 

презентации пред студентите на ВМФ от 3-ти; 4-ти и 5-ти курс. 
 
VII. Организиране и участия в събития и инициативи 
Участия: 
На 01.04.2013г. екипът на ЦКР участва в гр. Пловдив на „Национални дни на 

кариерата”. Получената информация бе предоставена за ползване от студентите. 
 
Събития и инициативи: 
Като най-значимо събитие за втората половина на отчетния период трябва да се 

отбележи Националната кръгла маса „Университетите и бизнесът” проведена на 
10.10.2013 г. в Заседателната зала на Общински съвет на Община – Стара Загора, която 
е инициатива на ЦКР. Впоследствие се присъедини и Секцията по качество на ТрУ. 
Съорганизатор на проявата бе Търговско-промишлената палата – Стара Загора. 
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Министърът на МОН проф. д-р Анелия Клисарова прие патронажа на кръглата маса, но 
на самото провеждане нямаше предствители от МОН. 

 Целта на Кръглата маса бе да се търсят решения за адаптирането на 
българското висше образование към потребностите на бизнеса, както и за ангажирането 
на работодателите в процеса на професионалната подготовка на специалистите с висше 
образование, и в създаването на справедливи възможности за тяхната реализация. 

 Участници:  
– представители на академичните ръководства, ръководители и служители 

на центровете за кариерно равитие и качество на обучението към 
университетите в България; 

– представители на студентските съвети и организации; 
– представители на бизнес-организации от различни професионални 

направления; 
– представители на НПО, граждански сдружения, професионални и 

съсловни организации; 
– представители на Община Стара Загора, Областна администрация Стара 

Загора и други държавни институции. 
Кръглата маса премина съобразно предварително изработената и разпратена 

програма, при голяма активност на участниците особено в първата част на 
обсъжданията. 

Основните теми за дискусия бяха:  
– Адекватност на висшето образование на потребностите на бизнеса; 
– Бизнесът  и младежката заетост; 
– Актуализиране на учебния процес и кариерното развитие на 

новозавършилите висшисти – участието на бизнеса; 
– Форми на сътрудничество между университетите и бизнеса. 

Представени бяха резултатите от актуална анкета, изработена специално за 
целите на Кръглата маса от ЦКР и разпространена сред работодатели, които послужиха 
като база за дискусия. 

В резултат на работата на кръглата маса се оформиха следните предложения: 
Към МОН: 
Необходимо е определянето на приоритетни области/професионални 

направления за развитие на висшето образование в Република България, съобразно 
потребностите на бизнеса и държавните политики. 

Финансирането на ВУ да се извършва съответно на държавното планиране за 
икономическото и социално развитие на Република България. 

На базата на актуализирани анализи на състоянието, най-вече дефицитите на 
специалисти на пазара на труда, да се определя държавната поръчка за съответните 
специалности. 

Да се финансират приоритетно реално необходимите на бизнеса специалности, а 
не атрактивни за студентите, но иначе „кухи” специалности. 

Необходимо е изграждането на ефективна връзка и приемственост между  
системата на средното и тази на висшето образование. 

Да се стимулират финансово съвместни научни и приложни проекти на 
университетите и бизнеса.  

Към университетите: 
Да повишат своята активност като определят стратегиите си и извършват своето 

оперативно и бизнес-планиране съобразно потребностите на бизнеса, тъй като това е 
техният реален потребител. 
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Да работят за повишаване на мотивацията на студентите да усвояват 
практически умения и адекватно професионално отношение още от началото на 
следването си – срещи с бизнеса и обучение „на терен” още от първите дни в 
университета. 

Да засилят и актуализират непрекъснато обучението в умения, необходими за 
бизнеса, като: компютърни, комуникативни, чуждоезиково обучение. 

Да засилят активността си за търсене и осигуряване на допълнително 
субсидиране освен държавната субсидия – публични, публично-частни партньорства и 
др. 

Да водят регистър на завършилите студенти и да поддържат ефективни връзки и 
взаимоотношения с тях с  цел подпомагане на университетите от бизнеса. 

Да се стимулира участието на студентите в научно-изследователски съвместни 
проекти с бизнеса, за да се мотивират допълнително. 

Да се улеснят административно стажовете в бизнес-организациите, а не да се 
затрудняват. 

Към бизнеса: 
Да поддържа активно връзка с университетите при заяване на своите 

потребности от подготвени специалисти. 
Да участва в обучението на необходимите кадри чрез стипендиантски и 

стажантски програми. 
Да участва във формулирането на „крайния продукт” на университетското 

образование, като участва в изработването на квалификационните характеристики на 
съответните професии. 

Да се възползва от иновативното и креативно мислене на студентите и научния 
потенциал на преподавателите посредством финансиране на съвместни научно-
приложни разработки по поръчка на бизнеса. 

Да се наемат повече млади новозавършили университетски специалисти. 
Да участва директно в обучителния процес – включване на мениджъри като 

преподаватели в свободно избираеми дисциплини, организиране на семинари, на 
посещения на фирмите с обучителна цел и др. 

VIII. M аркетинг 
През периода са разпространени рекламно–информационни материали за ЦКР  

на хартиен носител и под формата на мултимедийна презентация. 
IX. Администриране 
1. Водене на текуща кореспонденция:  
1.1 Получаване , разглеждане и организиране на входяща поща. 
1.2 Осигуряване на изходяща кореспонденция, в това число: 
- писма по електронна поща до студенти, преподаватели, съобщения по 

Интернет и телефон относно информиране за свободни позиции, стажантски програми, 
събития – над 100; 

2. Отразяване на информацията в сайта на университета - текущо. 
 X. Ресурсен център 
През януари се направи проучване на интернет ресурсите за кариерно 

консултиране и оценка, и консултиране на кандидатстването за работа. Ресурсите на 
ЦКР се актуализираха с новостите в областта. 

XI. Кариерно развитие на ЦКР 
В този раздел е необходимо да се отбележи потребността от формално 

сертифицирано обучение на екипа на ЦКР в областта на кариерното консултиране. 
Табл.9. Отчет на дейността на Центъра за кариерно развитие за месеците  

януари - октомври 2013г. 
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Индикатори на основната дейност Брой 
Регистрирани студенти в ЦКР 91 
Студенти, използвали 

информационните услуги на ЦКР 
1523 

Индивидуално консултирани 
студенти 

90 

Студенти, участвали в 
презентации, обучения, събития и 
инициативи 

51 

Работодатели, използвали услугите 
на ЦКР 

23 

Фирмени презентации 1 
Обявени свободни позиции, 

стажантски програми, стипендии и 
конкурси 

44 

Организирани презентации, 
обучения, събития и инициативи 

Участие в „Дни на кариерата”, 
01.04.2013, Пловдив 

Национална кръгла маса под 
патронажа на Министъра на МОН 

„Университетите и бизнесът” 
10.10.2013., инициатива на ЦКР 

Презентации на ЦКР и обучения 15 
 
През настоящата година Кариерният център постигна определени резултати. 

Необходимо е обаче той да достигне до всеки студент. Контактите с бизнеса и 
потребителите на кадри трябва да се засилят, да ни предлагат места, ние да им 
предлагаме наши специалисти, да отпускат стипендии, да обучават стажанти, дори да 
правят собствен избор. 

Кариерният център трябва да обогатява периодично своята картотека на 
завършилите студенти с отличен и много добър успех и да анализират реализацията им 
чрез обратна връзка и проследяемост. 

 

3.7. СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 
ЖИВОТ 

 
За отчетния период в Медицинския факултет са зачислени 385 бр. 

специализанти, като 107 са получилите свидетелства за специалност, а удостоверения 
за краткосрочно обучение на медицински кадри са получили 67 специалисти. От тях 12 
са обучени в индивидуални форми, а 55 човека групово като са били включени в 10 
курса.  

В Аграрния факултет са одобрени и приети 92 курса за следдипломна 
квалификация, като преобладават групови краткосрочни курсове. На преден план по 
брой курсове излиза “Защита и хуманно отношение към животните при 
транспортирането им”, както и “Инструктори и съдии по конен спорт”. Общият брой на 
курсистите, получили следдипломна квалификация за отчетния период е 197 човека, 
които са избрали  краткосрочна форма на обучение. От тях 149 са се включили в 16 
групови форм, а 48 курсиста са избрали индивидуални форми на обучение 

Ветеринарномедицинският факултет провежда предимно 18-месечни 



 43

индивидуални специализации на ветеринарни лекари за придобиване на допълнителна 
професионална квалификация. 

Желани  специализации са по  ветеринарно-санитарна експертиза на 
хранителните продукти от животински произход, ветеринарна стоматология и 
хирургия,  епидемиология и профилактика на инфекциозните болести по животните и 
др. За отчетния период са издадени 16 свидетелства за специализации и  345 
удостоверения за краткосрочно обучение. Все още  най-актуален и желан е курса за 
Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт - 173 курсисти, 
следван от курса за Хуманно отношение и защита на животните по време на клане  - 
156 курсисти и др.  

Професионално-квалификационните степени /ПКС/, както и други 
квалификационни курсове за педагогическите кадри са основен предмет на дейност на 
ДИПКУ. През отчетния период са издадени общо 1089 свидетелства. От тях 914 
свидетелства за ПКС, 126 за професионално педагогическа квалификация и 49 за 
професионална квалификация. В краткосрочните форми на обучение са връчени 735 
удостоверения.  

 Квалификация на педагогически кадри се провежда и в 
Педагогически факултет. При тях за отчетния период са издадени 114 
свидетелства и 96 сертификата за краткосрочни форми на квалификация. 
Предстоят издаване на още свидетелства на курсисти,  които са обучени 
през годината, но по различни причини не са защитили дипломните си  
работи. Преподаватели от факултета проведоха и Педагогическия курс за 
докторанти, старши асистенти и преподаватели, който е необходим за 
тяхната атестация. В него се включиха 33 млади преподаватели от МФ, 
ВМФ и АФ. 
 Във факултет “Техника и технологи” - Ямбол квалификационната 
дейност заема съществен дял от учебния процес. Общият брой на 
издадените свидетелства са 49, а на удостоверенията - 1036. Най–желаните 
курсове са тези за инструкторска правоспособност и педагогическа 
правоспособност и др. 
 Като цяло се наблюдава тенденция за увеличение на краткосрочните 
и индивидуални  форми на обучение. 
 Сътрудничеството между ТрУ и Бюрото по труда помага за 
извеждането на определен брой курсове за квалификация и 
преквалификация на безработните специалисти.  

 Необходимо е да се засилят контактите с ресорни 
министерства, агенции и ведомства, с оглед организиране на курсове по 
различни национални и международни програми. 

Своето място трябва да намери и Консултанската служба, да 
разшири своята дейност в различните сфери на икономиката и 
индустрията.  

Създадените отлични контакти с Посолството на САЩ и фондация 
“Америка за България” са предпоставка тя да задълбочи своята дейност в 
сферата на обучението през целия живот. 
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4. СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ И РАБОТА СЪС СТУДЕНТИТЕ 
 
4.1. СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ 

 
Социално-битовите въпроси на студентите се уреждат с Наредба за условията и 

редът за ползване на общежитията и столовете. В изпълнение на Наредбата със заповед 
на Ректора и по предложение на Студентския съвет ежегодно се назначава комисия по 
социално-битовите въпроси. Председател на комисията е зам.-ректора по учебната 
дейност проф. Иван Въшин.Социално-битовата комисия на студентите от Университета 
включва представители от всички факултети и МК колеж на територията на гр. Стара 
Загора. 

 Общият брой на леглата в общежитията е 1466, като от тях - 
стопанисвани от ЕАД “Студентски столове и общежития” на територията на гр. Стара 
Загора са 1277 легла и 189 наети легла от ДИПКУ (табл. 10). 

  
Таблица 10. Наличен леглови фонд на студентските общежития 

Студенстко общежитие № 
НАЛИЧЕН ЛЕГЛОВИ ФОНД 

2013/14 учебна г. 
Студ. общежитие 
(ДИПКУ) 1 189 
Студ. обжежитие 2 188 
Студ. обжежитие 3 А 199 
Студ. обжежитие 3 Б 214 
Студ. обжежитие 5 102 
Студ. обжежитие 6 102 
Студ. обжежитие 7 108 
Студ. обжежитие 8 364 

Общо: 1466 
 

 
Броят на подадените заявления от български и чуждестранни студенти, 

докторанти и специализанти за уч. 2013/14 г. е общо 1458 (табл.11). 
 

Таблица 10. Брой постъпили и удовлетворени заявления 
Заявления (брой) 2012/13 уч. г. 2013/14 уч. г. 

Постъпили  1390 1458 

Удоволетворени  1390 1458 

   
 

 През изминалата настанителна кампания са настанени всички желаещи. С 
откриването на новото общежитие университетът вече разполага и с ресурс от легла да 
настанява и задочни студенти и специализанти. 
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 Цените на наемите за легло за един месец са 45 лв. за отоплителен и 40 
лв. за неотоплителен сезон и са определени със Заповед на Изпълнителния директор на 
ЕАД “Студентски столове и общежития”. 

 До момента във всички общежития са проведени Общи събрания на 
живущите и са избрани домови съвети. 

 В заключение трябва да отбележим, че при разпределението на леглата и 
настаняването в общежитията са спазени всички нормативни изисквания и няма 
неправомерно настанени. 

 Храненето на студентите се осъществява от два стола – един в града, 
намиращ се в непосредствена близост до МФ и друг на територията на студентски град. 
И двата стола предлагат обяд и вечеря. Качеството на храната е добро и няма 
оплаквания. От тази година и двата стола работят целодневно. 

 Социално-битовата комисия работи много добре, взискателно и 
справедливо. 

Същата оценка може да се даде и на домовите съвети. 
 Комисията и домовите съвети работят в синхрон с ръководството на 

Студентски общежития и столове клон. Стара Загора. 

 

4.2. СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ 
 
През летния семестър на учебната 2012-2013 г. бяха отпуснати  680 бр. 

стипендии за български студенти в редовна форма на обучение, като класирането бе 
извършено на квотен принцип, съобразно броя на студентите във всяко звено. От тях  
41 бр. са специалните стипендии, отпуснати на студенти в неравностойно положение и 
извън общото класиране по факултети, съгласно нормативните разпоредби.  

 
През зимния семестър на уч.2013-2014 г. предстои да бъдат отпуснати общо 

560 бр.стипендии на редовни студенти, спазвайки приетия квотен принцип  на 
разпределение по отделните структурни звена на Университета. Отделно се очаква 
отпускането на над 120 броя стипендии на студенти в неравностойно положение. 
Такива стипендии без класиране и ограничителни условия получават само несемейни 
студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама 
родители с трайни увреждания, студенти с един жив родител с трайни увреждания, 
студентки с деца  до 6 годишна възраст на детето и студенти-бащи с деца до 6 год., 
когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на 
бащата студент. 

 
В допълнение, през учебната 2012/2013 година на стойност 5800 лв. са 

раздадени 29 еднократни помощи на студенти в затруднено материално положение, 
както и награди за цялостен принос и активна работа на студенти от Университета. 

 
Таблица № 12. Брой подадени документи за стипендии и брой отпуснати стипендии за 
уч.2012/2013 год. 

 
 Зимен семестър  на 

учебна 2012/2013 г. 
Летен семестър 

на учебна 2012/2013 г. 
Брой подадени документи 899 бр. 1138 бр. 

Брой отпуснати стипендии  680 бр 680 бр  
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Председател на комисията е проф. двмн Ив. Въшин. Останалите членове са 

студенти, определени от Студентския съвет. Комисията работи в пълен синхрон – 
жалби и оплаквания няма.Нещо повече – за зимния семестър на тази учебна година 
само студенти приемаха и обработваха документите за стипендии по ПМС № 90, за 
което им благодарим. 
 

В Тракийския университет са извършени дейности по изпълнението на 
процедура на проект „Студентски стипендии”, схема BG051PO001, съфинансиран от 
Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Според условията на проекта стипендии се присъждат за студенти, които се 
обучават в редовна форма на обучение, имащи успех не по-нисък от 4,00 и нямащи 
условни изпити. Размерът на специалните стипендии е 200 лв., като същите са 
еднократни и се отпускат по отделно за всеки учебен семестър. Размерът на месечната 
стипендия за успех е 120 лв. и се отпуска за 5 месеца. Общо за отчетния период по 
проекта са изплатени 932160 лв. за стипендии за успех и 43000 лв. за специални 
стипендии. 
  
Табл.13. Европейски стипендии за студентите в редовна форма на обучение. 
 

Учебна  
година 

Семестър 
Брой  

стипендии 
за успех 

Изплатени суми 
за стипендии, лв. 

Брой  
специални 
стипендии 

Изплатени суми 
за награди.лв. 

2012/13 
Зимен 476 271920.00 95 19000.00 
Летен 533 319800.00 70 14000.00 

2011/12 
Зимен 307 168840.00 29 5800.00 
Летен 286 171600.00 21 4200.00 

Общо   1602 932160.00 215 43000.00 
 
През месец декември ще продължи работата на екипа по ІІІ-та фаза на проекта и 

предстои подаване на заявленията за кандидатстване от студентите за стипендии за 
зимния семестър на уч. 2013/14 г. Този проект дава широки възможности и стимули за 
участие на студентите в научноизследователската дейност на катедрите, участия в 
различни дейности на Университета и Студентския съвет, явяване на състезания, 
конференции и т. н. Това са част от изискванията за кандидатстване за получаване на 
специалните стипендии. 

Екипът работещ по проекта работи добросъвество, съгласно правилата и до сега 
няма оплаквания и забележки от МОН. 

 

4.3. РАБОТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

 
     Национално, международно и регионално представяне на Студентски съвет 

(СС). 
Студентски съвет е активен в обсъждането на проблемите на студентската 

общност в България и по въпроси на висшето образование на национално и регионално 
ниво – участие в кръгла маса, организирана от министъра на Здравеопазването 
Десислава Атанасова, както и в кръгла маса, с домакин МУ-Плевен, по повод Наредба 
34 за придобиване на медицинска специалност. 
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Студентски съвет при ТрУ участва в Генерална Асамблея на Международната 
федерация на асоциациите на студентите по медицина (МФАСМ), осъществена във 
Вашингтон, САЩ. Председателят на СС при ТрУ е избран за Вице-президент на 
организацията Генерална Асамблея на Европейската Асоциация на Студентите по 
Медицина (ЕАСМ) и за координатор на Постоянна комисия «Здравеопазване» 
на Национално представителство на студентските съвети. 

Високо оценено беше участието на СС при ТрУ към Постоянна Комисия по 
Социално-битовите въпроси на учащите се към НПСС за контрол и мениджмънт на 
студентските общежития от самите университети; изготвени бяха становища по 
инициативи и позиции на НПСС по повод социалната активност на студентите, както и 
за реализацията на завършилите ветеринарна медицина, в България; студентите взеха 
участие в ОС на АСМБ и в ОС на НПСС с домакинството на  различни университети в 
страната.  

Организационна и административна дейност на Студентски съвет 
Студентите се включиха много отговорно в мероприятията и административните 

дейности на Университета. Те работиха интензивно в Комисиите по социално-битовите 
въпроси на студентите, студентските стипендии, както и във всички други комисии по 
основните дейности на Университета. Представители на СС изразиха и аргументирани 
становища относно увеличението на такси за обучение на студентите по ветеринарна 
медицина. 

Вътрешно организационната дейност на СС беше насочена към по-ефективно 
разпределение на дейността между членовете на СС на ТрУ, създаването и 
поддържането на  сайт на СС със собстен хостинг и домейн. Студентски съвет учреди 
награди завършващи абсолвенти с принос в дейностите на СС и популяризирането им. 

Изработени бяха рекламни материали на СС и бяха закупени материални активи 
за дейността на студентската организация. 

 

4.4.СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” 
 

Важен показател за поставяне на много добра оценка на изпълнението на 
дейностите по програма „Еразъм” в ТрУ е, че с всяка изминала година нараства 
интересът към програмата, увеличава се и броят на реализираните мобилности. През 
акад. 2012-2013г. значително се увеличиха и запитванията за участие и реализиранe на 
мобилности по „Еразъм” с цел практика. Всяка година се сключват и нови договори за 
обмен на студенти и преподаватели. Това е резултат и от много добрата съвместна 
работа на координаторите на университетско и факултетно ниво.  

Основната цел на ТрУ за 100 % изпълнение на планираните мобилности и 
привличане на допълнителни средства чрез кандидатстване към ЦРЧР за допълнително 
финансиране на надплановите мобилности за акад.2012-2013г. е изпълнена. Съгласно  
подписаните с Центъра за Развитие на Човешките Ресурси  Договор за отпускане на 
финансова подкрепа  за мобилност по програма Еразъм  № 2012-ERA-MOB-40 и 
Допълнителните споразумения към него за акад. 2012-2013 година одобрените 
средства, които са получени в ТрУ са както следва: 

Общ размер  на получената субсидия  за 2012-2013 г.:        195 598, 58  евро 
В това число: 
- Студентска мобилност с цел обучение (СМО):                      67 421, 00 евро  
- Студентска мобилност с цел практика (СМП):                      72 976, 26 евро 
и 
реализирани мобилности: общо                                       54 / 266 месеца 
Студентска мобилност с цел обучение:                      19 / 126 месеца 
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Студентска мобилност с цел практика:                      35 / 140 месеца 
 
Географски баланс при сключването на договорите 
Най-голям е интересът за мобилности с английски език. През академичната 

година се повиши броя на студентите и преподавателите, които предпочитат да 
реализират обучение и практика в Република Турция. Традиционно най-голям интерес 
за реализиране на мобилности с цел обучение или практика има от страна на 
студентите по ветеринарна медицина, а предпочитаните държави са Германия, Чехия, 
Унгария, Франция, Турция, Италия и Испания. Общият брой на ново сключените 
договори е 21. При сключването на договорите се стараем да покрием почти всички 
научни направления и да предоставим на студентите и преподавателите възможности 
за реализиране на мобилност на официалните за ЕС езици: английски, немски, френски, 
испански, както  и на турски език.  

Организация на мобилностите 
Селекцията на студентите се осъществява на факултетно ниво от комисии, 

назначени със заповед на Декана. Критериите за селекция са подробно описани в 
Правилата за организация, управление и финансиране на дейностите по програма 
Еразъм в Тракийски университет. Преподаватели от катедра “Чужди езици” към 
Университета участват в комисията за проверка на езиковите компетенции на 
кандидатите. Окончателното класиране се определя с решение на Ректорски съвет. 
Селекцията се осъществява през м. септември – октомври. Причината е, че нашите 
студенти осъществяват  обучение и практика в партньорските  университети и 
организации само по време на летния семестър с летни стажове и практики. 
Реализираните мобилности през зимния семестър са съобразени с възможностите на 
университети-партньори и приемащите организации за приемане на наши Еразъм 
студенти за обучение или практика. Зимният семестър се оказа най-подходящото време 
за реализиране на мобилности с цел практика за студентите от 5курс  вет.медицина 
като част от задължителния преддипломен стаж по специалността. Всички заминаващи 
студенти получават Студентска Харта Еразъм и обстойно се запознават с  правата и 
отговорностите, посочени в нея. ТрУ улеснява и подпомага студентите при 
практическото организиране на мобилността и гарантира пълно признаване на реално 
осъществен период на мобилност. Обръща се особено внимание при изготвянето на 
Learning Agreement-а и на Training Agreement-a на заминаващите студенти с помощта 
на факултетните координатори и Еразъм офиса при Ректората. Много полезна е 
помощта на бившите Еразъм студенти. По желание на Еразъм студентите се издава 
Европейско дипломно приложение. Системата за трансфер на кредити е разработена и 
се прилага по Факултети и Колежи. Нямаме проблеми с академичното признаване на 
периоди на обучение и практика в чужбина. Ако има такива, те са само по отделни 
дисциплини като формалната причина е непълното съответствие на учебните програми. 
Проблемите се разрешават след разговори с преподавателите и намиране на взаимно 
приемливо решение.  

След завръщането си всички Еразъм студенти оценяват положително участието 
си в различните мобилности. Така те, от една страна, се докосват до образованието, 
практиката и културата на другите народи, а от друга-израстват като личности и 
получават допълнителни шансове за успешна реализация на пазара на труда у нас и в 
чужбина. Част от студентите след завършването си заминават в съответните страни, за 
да работят и повишават квалификациите си, а тези които остават в България много по-
лесно си намират квалифицирана работа за реализация. 

Финансиране 
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Индивидуалните месечни грантове се калкулират съгласно Договора с ЦРЧР и 
ръководството за управление на програма Еразъм за 2012-2013г. Студентите получават 
и институционалната си стипендия без проблеми. Получаването на допълнителни 
средства от ЦРЧР за студентска и преподавателска мобилности доведе до повишаване 
на индивидуалния грант до едно много добро ниво. Така  успяхме да осигурим на 
Еразъм студентите и преподавателите много добри финансови условия за успешно 
реализиране на планираните учебни програми, а това е един от факторите за повишения 
интерес към програмата. И тази година благодарение на допълнително финансиране от 
ЦРЧР успяхме да осигурим на селектираните като резерви преподаватели и студенти да 
осъществят мобилностите си. 

Учебните програми 
Основната бариера за студентите е спецификата на учебната програма и 

несъвпадането й с програмите на приемащите университети, особено по медицина и по 
ветеринарна медицина като регулирани специалности. Това в известна степен, се оказва 
пречка и за реализиране на мобилности в рамките на един семестър и невъзможността 
да се съобрази организирането на практиките с академичния план, най-вече за летните 
практики, съобразено с изискванията на програма Еразъм за минимум 3 месеца. 
Езиковата бариера е основната причина за по-слабия интерес за  реализиране на 
студентски мобилности в университетите-партньори, където преподаването на 
английски език не е широко застъпено и обучението или практиката се провеждат на 
езика на приемащата страна. 

Информационна политика 
Своевременното актуализиране на информацията на web-страницата на 

Университета осигурява бързо и своевременно разпространение на възможностите за 
академичен обмен. Провеждането на информационни дни по факултети се оказа 
предпочитана и успешна форма за реализиране на информационната политика по 
отношение на програма Еразъм. Информационните материали се разпространяват сред 
преподаватели и студенти с помощта на факултетните координатори, Еразъм офиса на 
ТрУ и студентския съюз.  На информационните табла в Ректората и по Факултети се 
обявяват броя места и университетите, за които може да се кандидатства. Студентският 
съвет взема активно участие при разпространението на информацията, организирането на  
информационни  срещи  и селекцията на кандидатите. За привличане на чуждестранни 
студенти са отпечатани нови рекламни брошури, дипляни и др. рекламни материали, 
които представят Тракийския университет като цяло и отделните факултети и 
специалности в частност. По време на своите «Майски празници», в деня на 
студентското самоуправление, с подкрепата на  Ректорското ръководство,  Еразъм 
офисът при ТрУ, съвместно със Студентския съвет и бившите Еразъм студенти, 
организира Информационен семинар на тема:„Еразъм студентите на ТрУ–настояще и 
бъдещи предизвикателства”. Семинарът бе открит от доц. Анна Толекова–зам.-ректор 
НМД и институционален Еразъм координатор на ТрУ. Участниците в семинара бяха 
поздравени от проф. Ив. Въшин, който по това време беше И.Д.Ректор на ТрУ. Той 
призова студентите по-активно да се възползват от възможностите, предоставени от 
програмата за реализиране на мобилности в Университетите-партньори от Европа. Г-жа 
Ренета Мицова главен експерт-координатор програма Еразъм запозна студентите с 
целите и дейностите на програмата и реализирането й в ТрУ. Еразъм студентите от 
различни факултети и специалности споделиха със свои колеги как програма „Еразъм” 
може да промени живота им и да им даде алтернативи за бъдещо професионално 
развитие. Те презентираха свои впечатления и опит от реализирани мобилности в 
различни Университети-партньори и организации от Европа. Всички Еразъм студенти 
получиха грамоти и подаръци, а презентациите и снимките са качени на сайта на ТрУ- 
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програма „Еразъм”. Работата с бившите Еразъм студенти се оказа много полезна за 
повишаване качеството и броя на реализираните мобилности.  
 
Основни проблеми при реализиране на мобилностите в Тракийски университет: 
  

– Академично признаване на програмите на обучение– Все още 
има проблеми с признаване на програмите на обучение поради 
несъвпадане на учебните програми, особено при регулираните 
специалности;  

-  Финансовият - програмите на Европейската комисия обикновено не дават 
субсидии, които да покриват 100 % дейностите и се използва грантовата схема за 
финансиране, което не е достатъчно, особено в условията на криза в България. Тази 
година получаването на допълнителни средства от ЦРЧР за студентска и 
преподавателска мобилности доведе до повишаване на индивидуалния грант до едно 
много добро ниво; 

–  Езиковата бариера - определящо значение за реализиране на 
двустранна студентска мобилност (изходящи и входящи). Трябва да се 
обърне сериозно внимание и върху разработването на учебни програми 
на английски език за привличане на чуждестранни студенти. Това е 
важна предпоставка за сключване на двустранните договори и за 
реализирането на студентски мобилности с цел обучение. 
Тракийският университет насърчава своите студенти за достигане и 
поддържане на високо ниво на чуждоезикови познания на официалните 
за ЕС езици; 

-  Студентската мобилност в основните звена – броят на студентите, 
реализирали студентска мобилност е вече един от важните критерии за определяне 
рейтинга на съответното основно звено и специалност. Необходимо е достигане на 
100% участие на всички основни звена на Тракийски университет в мобилностите по 
„Еразъм”; 

- Студентска мобилност с цел практика – поради повишения интерес от 
страна на студентите за реализиране на стажове в чужбина е необходимо сключване на 
договори (на ниво Факултети/Колежи) с предприятия, ВУЗ и др.организации от Европа.  

- Преподавателската мобилност, важна предпоставка за реализиране на 
студентските мобилности -   при реализирането на ПМ е от решаващо значение да 
се обръща внимание на учебните програми на приемащите университети и така да се 
подпомагат студентите при подготовката на учебните програми преди заминаването на 
студентите. Това ще улесни академичното признаване след завръщането им.  

-  Нови договори - установяването на нови контакти с висши училища и 
подписване на двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели  със 
страни, участващи в програма Еразъм с цел постигане на географски баланс и 
задоволяване на нарасналия интерес от страна на студентите и преподавателите трябва 
да бъде целогодишен приоритет на университетско и  факултетно ниво. 
 

Табл. 14. Брой реализирани студентски мобилности по основни звена за 2012 – 
2013 академична година  
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5.СЕКТОР „КАЧЕСТВО И АКРЕДИТАЦИЯ“ 
 
5.1. АКРЕДИТАЦИИ  
 
В Тракийски университет през отчетния период бяха извършени дейности по 

процедури за: 
I. Програмна акредитация на професионални направления и специалности от 

регулираните професии: 
1. подадени са в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) 

доклади и приложенията към тях за следните специалности от регулираните професии: 
- сп. „Медицина“ – Медицински факултет; 
- сп. „Ветеринарна медицина“ – Ветеринарномедицински факултет. 
2. приключили са успешно процедури за програмна акредитация на следните 

професионални направления във Факултет „Техника и технологии“: 
- 5.1 „Машинно инженерство“, на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“; 
- 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, на ОКС „бакалавър“ и ОКС 

„магистър“; 
- 5.4 „Енергетика“, на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“; 
- 5.12 „Хранителни технологии“, на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. 
3. приключили са успешно процедури за програмна акредитация на следните 

специалности от регулираните професии: 
- сп. „Медицинска сестра“ - Медицински факултет; 
- сп. „Акушерка“ - Медицински факултет; 
- сп. „Медицинска сестра“ – Филиал – Хасково; 
- сп. „Акушерка“ – Филиал – Хасково. 
 
II. Изпълнение на препоръките в рамките на следакредитационния период: 
 1. подадени са в НАОА доклади и приложенията към тях за следните 

професионални направления: 
- 1.2 „Педагогика“ – Педагогически факултет; 
- 3.8 „Икономика“ – Стопански факултет; 
- 4.3 „Биологически науки“ – Аграрен факултет. 
2. приключили са процедури с утвърдени от Постоянната комисия за 

следакредитационно наблюдение и контрол доклади за следните професионални 
направления: 

- 1.2 „Педагогика“ – Педагогически факултет; 

 
 

ОСНОВНО     
ЗВЕНО 

 СТУДЕНТСКА 
МОБИЛНОСТ С 
ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ 

  СТУДЕНТСКА 
МОБИЛНОСТ С 
ЦЕЛ ПРАКТИКА 

СТУДЕНТИ ОТ 
УНИВЕРСИТЕТ
И -ПАРТНЬОРИ 

1. АФ 3 - - 
2. ВМФ 4 23 2 
3. МФ 6 3 1 
4. ПФ 3 - - 
5. СФ - 1 - 
6. ФТТ 3  1 
7. МК - 8 - 
 ТрУ /общо/ 19 35 4 
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- 4.3 „Биологически науки“ – Аграрен факултет; 
- 6.3 „Животновъдство“ – Аграрен факултет. 
 
III. Изменение на капацитета на професионално направление 3.8 „Икономика“ – 

Стопански факултет: 
- изменен е капацитета от 660 на 870 студенти (съответно, 800 за ОКС „бакалавър“ 

и 70 в ОКС „магистър“); 
- подадени са в НАОА доклад и приложенията към него за изменение на 

капацитета от 870 на 1530 (съответно, 1280 за ОКС „бакалавър“ и 250 в ОКС 
„магистър“). 

 
IV. Откриване на нови специалности. 
Разкрити са следните специалности от нерегулираните професии: 
- сп. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – Медицински факултет, на 

ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, в акредитираното професионално 
направление 7.4 „Обществено здраве“; 

- подадени са в НАОА доклад и приложенията към него за откриване на 
професионално направление 7.5 „Здравни грижи“, сп. „Гериатрични грижи“ на ОКС 
„професионален бакалавър“, редовна форма на обучение и е дадена положителна 
оценка на проекта от Постоянната комисия. 

 
V. Откриване на нови магистърски програми. 
Разкрити са в професионално направление 6.1. „Растениевъдство“ на ОКС 

"магистър", редовна и задочна форма на обучение,  следните магистърски програми: 
- „Възобновяеми енергийни източници в аграрния сектор“; 
- „Земеделска техника“. 

 
Таблица 15. Акредитирани професионални направления и специалности от 
регулираните професии в Тракийски университет 
 

Ш
и
ф
ъ
р

 Професионално 
направление/Рег

улирана 
професия 

Дата на 
акредитаци

я С
р
ок

 н
а 

в
ал

и
дн

ос
т 

Оценка 
на 

акредита
ция 

ОКС 

У
тв

ъ
р
д

ен
 о
т 

Н
А
О
А

 
к
ап

ац
и

те
т 

Предстои 

  

Тракийски 
университет 

19.7.2012 6 г. 9.27 

Професионале
н бакалавър 
Бакалавър,  
Магистър 
Доктор 8200 

Депозиране на 
доклад за 
изпълнение на 
препоръките в 
рамките на 
тригодишния 
следакредитационен 
период м. юли 2015 
г.  

1.2
. 

Педагогика 6.1.2010 6 г. 
Много 
добра 

Бакалавър 800 Искане за 
програмна 
акредитация до м.I 
2015 г. 

Магистър 200 

3.4
. 

Социални 
дейности 

2.10.2007 6 г. 
Много 
добра 

Бакалавър 220 Утвърждаване на 
доклад от 
Постоянната 

Магистър 20 
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комисия (ПК) за 
следакр. 
наблюдение. 

3.8
. 

Икономика 11.1.2011 6 г. Добра 

Бакалавър 800 Депозиране на 
доклад за 
изпълнение на 
препоръките в 
рамките на 
тригодишния 
следакр. период 
2014 г. 

Магистър 70 

4.3
. 

Биологически 
науки 

8.4.2010 6 г. 
Много 
добра 

Бакалавър, 
редовно 

160 

Искане за 
програмна 
акредитация до м.IV 
2015 г. 

Бакалавър, 
задочно 

160 

Магистър, 
редовно 

20 

Магистър, 
задочно 

20 

5.1
. 

Машинно 
инженерство 

17.1.2013 5 г. 8.22 
Бакалавър 300 Депозиране на 

доклад за 
изпълнение на 
препоръките в 
рамките на 
тригодишния 
следакредитационен 
период м. януари 
2016 г.  

Магистър 120 
5.2
. 

Електротехника, 
електроника и 
автоматика 

17.1.2013 5 г. 8.17 
Бакалавър 320 

Магистър 160 

5.4
. Енергетика 10.1.2013 5 г. 8.44 

Бакалавър 200 
Магистър 60 

5.1
2. 

Хранителни 
технологии 

10.1.2013 5 г. 8.47 
Бакалавър 200 
Магистър 60 

5.1
3. 

Общо 
инженерство 

10.12.2010 6 г. 
Много 
добра 

Бакалавър, 
редовно 

120 

Депозиране на 
доклад за 
изпълнение на 
препоръките в 
рамките на 
тригодишния 
следакр. период м. II 
2014 г.  

6.1
. 

Растениевъдство 28.4.2009 6 г. 
Много 
добра 

Бакалавър, 
редовно 

240 

Искане за 
програмна 
акредитация до м.IV 
2014 г. 

Бакалавър, 
задочно 

140 

Магистър, 
редовно 

20 

Магистър, 
задочно 

20 

6.3
. 

Животновъдство 18.8.2009 6 г. 
Много 
добра 

Бакалавър, 
редовно 

760 Искане за 
програмна 
акредитация до 
м.VIII. 2014 г. 

Бакалавър, 
задочно 

280 

Магистър, 50 
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редовно 
Магистър, 
задочно 

30 

6.4
. 

Ветеринарна 
медицина 
 

31.1.2008 6 г. 
Много 
добра 

Магистър 1100 

Утвърждаване на 
доклад от ПК за 
програмна 
акредитация. 

7.4
. Обществено 

здраве 
9.7.2009 6 г. 

Много 
добра 

Бакалавър 120 
Искане за програмна 
акредитация до 
м.юли 2014 г. 

7.1
. 

Медицина 16.10.2008 6 г. Добра Магистър 600 

Утвърждаване на 
доклад от ПК за  
програмна 
акредитация. 

7.5
. 

Здравни грижи  
сп. Мед. сестра - 
МФ 

3.10.2013 5 г. 8.13 3.10.2013 200 

 

сп. Акушерка - 
МФ 

3.10.2013 5 г. 8.29 3.10.2013 100 

сп. Мед. сестра - 
Хасково 

3.10.2013 6 г. 9.06 3.10.2013 200 

сп. Акушерка - 
Хасково 

3.10.2013 6 г. 9.13 3.10.2013 120 

сп. 
Рехабилитатор 

9.6.2011 6 г. 
Много 
добра 

Проф. 
бакалавър 

120 
Депозиране на 
доклад за 
изпълнение на 
препоръките в 
рамките на 
тригодишния 
следакр. период м. 
VIII 2014 г.  

сп. Медицински 
лаборант 

9.6.2011 6 г. 
Много 
добра 

Проф. 
бакалавър 

90 

сп. Гериатрични 
грижи 

25.7.2013 2 г. 
Положите

лна 
Проф. 
бакалавър 

60 
Искане за програмна 
акредитация до 
м.юли 2015 г. 

Общ капацитет на професионалните направления и 
специалностите от регилираните професии 8260  

 
5.2. СТУДЕНТСКА ОЦЕНКА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ 

 
В проучването на студентската оценка за качеството на преподаване през зимния 

и летния семестър на учебната 2012/13 година в Тракийския университет са обхванати 
1174 студенти.  

По успех и пол обхванатите в изследването студенти са разпределени както 
следва: 
По успех (в %*):     Отличен  10.26 
 Мн.добър 43.05 
 Добър 31.24 
 Среден 5.01 
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По пол (в %*) :   Жени 67.52 
 Мъже 30.59 

* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти 
неотговорили на част от въпросите. 

 
В резултат на проучването са формирани 265 комплексни оценки за 176 

преподаватели, от които 85 са хабилитирани и 91 нехабилитирани (голяма част от 
преподавателите са получили комплексни оценки по повече от една дисциплина). 
Комплексни оценки не са формирани за преподавателите, оценени от по-малко от 7 
студенти (по-малко от една студентска група). 

Много добри са 94.88 % от комплексните оценки на преподавателите в 
университета, добри – 4.83 %. Според студентските мнения и възприетата скала 
преподавателите с незадоволителна комплексна оценка са 0.29% (Табл. 2, Фиг. 1). 

 
Таблица 16. Процентно разпределение на комплексните оценки според студентското 
мнение (%) 
Вербална комплексна 

оценка 
Комплексна 
оценка, %* 

Много добра 94.88 
Добра 4.83 
Незадоволителна 0.29 

 
Потвърждава се тенденцията от предходните проучвания, че по-високо е 

оценявана компетентността на преподавателите, а по-ниско – педагогическите им 
качества (Фиг. 10).  

 

 
Фиг. 10 

По отношение редовността (регулярността) на провеждане на занятията, 
резултатите показват, че според мнението на 89.33 % от студентите, всички учебни 
занятия се провеждат според учебното разписание: 

 
Таблица 17. Провеждане на учебните занятия от преподавателите  
Преподавателите провеждат 

редовно: 
Проведени учебни занятия, 

%*  
Всички занятия 89.33 
Повече от половината занятия 7.06 
По-малко от половината 
занятия 1.44 
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Не  1.13 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти 
неотговорили на част от въпросите. 

 
Проблем с присъствието на асистентите по време на занятия се наблюдава 

според общо 11.58 % от мненията на студентите, според които част от асистентите 
присъстват периодично и в началото и в края на упражненията (Табл. 18): 
 
Таблица 18.  Присъствие на асистентите по време на занятия  

Асистентът присъства: Присъствие на асистентите, %*  
През цялото време 75.34 
Периодично 9.49 
В началото и в края на 
упражнението 2.09 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти 
неотговорили на част от въпросите. 

 
Като дескриптор на динамиката на интереса към изучаваните дисциплини е 

използван въпросът: В каква посока се промени интересът към изучаваната дисциплина 
в резултат на лекциите/упражненията? 

Данните очертават следната ситуация (Табл. 19):  
 

Таблица 19. Динамика на интереса към изучаваните дисциплини  
Посока на промяна на 

интереса: 
Динамика на интереса, %*  

Повиши се 68.10 
Запази се същия 28.58 
Понижи се 3.02 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти 
неотговорили на част от въпросите. 
 

Според резултатите проблем се наблюдава предимно с посещаемостта на 
студентите на лекциите. Обобщените резултати за посещаемостта на учебните занятия 
са представени в табл. 20:  

 
Таблица 20. Посещаемост на студентите на лекции  

Студентите посещават  
занятията: 

Посещаемост на студентите на 
лекции, %*  

Всички 73.35 
Повече от половината 19.59 
По-малко от половината 5.81 
Не 1.05 
* Сборът по колони може да е различен от 100, тъй като съществува процент студенти 
неотговорили на част от въпросите. 

 
Значим компонент на изхода на системата за качество е възможността за обратна 

връзка от преподавателите и от факултетните ръководства към ръководството на 
университета и сектор „Качество и акредитация” както за яснотата и прецизността на 
системата, така и за предприетите мерки за управление на качеството на обучение. 
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5.3. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 
През отчетния период се извършиха персонални промени в ръководството на 

Системата за управление на качеството в структурните звена на ТрУ. Всяко структурно 
звено избра за Упълномощен представител на ръководството един от Зам. – Деканите. 

Съществен елемент от системата за управление на качеството е нейното 
регулиране чрез вътрешните и външните одити. 

1. Вътрешни одити. 
През отчетния период бяха осъществени вътрешни одити във всички структурни 

звена на университета.  
Обект на одит бяха процесите, заложени в плана за вътрешните одити. На базата 

на сравнението между входните и изходните данни при одитите се направиха и 
препоръки за оптимално функциониране на системата. 

Обобщените резултати от вътрешните одити са отразени в Таблица № 21. 
 

Таблица 21. Резултати от вътрешните одити в структурните звена 
№ 
по 
ред 

Обобщени входни 
данни   

Обобщени резултати от анализа на входните данни 

3.1. Информация по 
докладите с 
резултатите от 
проведените одити на 
СУК – процедура 8.2.2 
ПР 1. 

За времето от последните прегледи на Ръководствата на 
структурните звена  са проведени четири вътрешни одита. 
Направени са  четири  препоръки за подобрение на СУК, по 
които са предприети съответните коригиращи действия и 
несъответствията са отстранени. 
Вътрешните одити са проведени в 2 звена на факултетите – 
Учебен отдел и катедрите 
 По вътрешните одити са регистрирани: 
В Учебните отдели – общо 3  несъответствия, а в катедрите – 
общо 12  несъответствия. 

3.2. Информация от 
осъществената 
обратната връзка с 
клиентите и другите 
заинтересовани страни 
– процедура 8.2.1 ПР 1. 

 През изтеклия период не са провеждани анкети със 
студентите за всички преподаватели в структурните звена от 
Сектор „Качество и акредитация” към Тракийски 
университет. Обект на проучване са само тези преподаватели, 
които нямат атестационна оценка. 

3.3. Информация за 
адекватното 
функциониране на 
процесите и 
съответствието на 
произвежданите 
продукти/услуги. 

Основните процеси в структурните звена на ТрУ са: 
Обучение на студенти,  
Обучение на докторанти,  
Следдипломно обучение и  
Научноизследователски процес 

Всички процеси са обхванати от СУК и функционират 
съгласно описаните правила и процедури. 
Съответствието на крайните „продукти” се проверява 
посредством изпитите по учебните дисциплини, защити на 
докторски дисертации и рецензиране на научните 
публикации. 
Необходимо е да се увеличи броя на одитираните отдели и 
катедри, за да се осигури по-цялостен поглед за 
функционирането на СУК. 

3.4. Информация за Всички доставчици на материали и услуги, имащи отношение 
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обобщената оценка на 
работата на 
доставчиците и 
партньорите, в т.ч. и 
получените 
рекламации – т.7.4 към 
НК. 

към качеството се оценяват и одобряват при провеждането на 
процедурите за обществени поръчки. Няма постъпили 
оплаквания по отношение на доставчиците и на доставяните 
материали. 

3.5. Информация за 
регистрираните 
несъответствия и 
проведените 
коригиращи и 
превантивни действия, 
както и ефекта от 
тяхното прилагане – 
процедури 8.3.0 ПР 1, 
8.5.2 ПР 1 и 8.5.3 ПР 1. 

По време на вътрешните одити са регистрирани общо 12 
несъответствия. 11 от тях са свързани с използването на 
неидентифицирани форми за записи или с неосигурен достъп 
до документите от СУК. Едно от несъответствията е свързано 
с метрологичното осигуряване на Средствата за наблюдение и 
измерване. 
По всички несъответствия са предприети действия на 
корекция и/или коригиращи действия, които са отразени в 
дневника за коригиращи и превантивни действия. 
 

3.6. Решенията и 
действията последвали 
от предишни прегледи 
на СУК от 
ръководството. 

При проведените Прегледи на Ръководствата на структурните 
звена са взети решения за: 
- подобряване и поддържане на системата за акумулиране и 
трансфер на кредити; 
- постепенно осъвременяване на учебната база чрез ремонти, 
закупуване на апаратура и отпускане на консумативи за 
учебна дейност; 
- създаване на условия за осъществяване на научни 
изследвания със съвременна научна апаратура. 
Обобщено представени, предприетите действия във връзка с 
решенията са: 
- постоянно се поддържа системата за акумулиране и 
трансфер на кредити. 
- ремонтирани са учебни зали и  научни лаборатории в 
отделни структурни звена на университета; 
- закупена е апаратура за учебна и научна дейност. 

3.7. Информация за 
промените, 
произтичащи от 
приложимите законови 
и подзаконови актове и 
документи 

През преглеждания период се е наложила промяна в 
процедура 7.4.0_PR_1_Закупуване поради промяна в Закона 
за обществени поръчки от 26.02.2012 г. 
 

3.8. Информация за 
проблеми по 
цялостното ресурсно 
осигуряване на 
дейността на 
дружеството. 

Основните проблеми по ресурсното осигуряване са свързани с 
голямата продължителност на процеса на доставяне. Като 
причина за това се сочи съществуващата нормативна база и 
задължението за закупуване посредством обществени 
поръчки. От Ръководството на Университета са предприети 
действия за допълнително разясняване на задълженията на 
Университета от Председателя на Агенцията по обществени 
поръчки и са назначени двама специалисти по обществените 
поръчки.  

3.9. Препоръките за 
подобряване, постъпи 

  Препоръки за подобряване са постъпили посредством 
докладите от вътрешните одити по отношение на: 
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от вътрешни и външни 
източници 

1. Управлението на документите от външен произход 
2. Регистъра на записите по качеството 
3. Подобряването на процеса на закупуване 
4. Промяната на оперативен документ по процедурата за 
управление на учебния процес. 
 Препоръките са изпълнени. Актуализирана е системата за 
завеждане на документите с външен произход.  Направени са 
промени в регистъра на записите по качеството. По препоръка 
3 са предприети действия на университетско ниво като са 
назначени две лица, отговарящи за обществените поръчки. По 
препоръка 4 не е необходимо създаването или промяната на 
нов документ, доколкото съществуващия в момента документ 
не задължава с конкретна форма, а само с изискване за 
конкретни записи, които всяка катедра в структурните звена 
може да организира, съобразно потребностите. 

 
2.  Външни одити 
През отчетния период външен одит в ТрУ бе осъществен от сертифициращата 

организация „Бюро Веритас“. Обект на одита бяха следните процеси: 
- Управление на документите и записите. Отговорност на ръководството. 

Политика и цели по качество. Анализ на данни. Непрекъснато подобряване. Измерване 
и наблюдение на процесите. Удовлетвореност на клиента. Преглед на ръководството. 
Вътрешни одити. Коригиращи и превантивни действия. (клаузи от ISO 9001:2008 – 
раздел  4.1, 4.2, 5, 8.2.1, 8.4, 8.5.1, 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3 (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.1, 4.2); 

- Процеси, свързани с клиента. Управление на средства за измерване и 
наблюдение. Дейности и процеси в областта на висшето образование, следдипломна 
квалификация и научни изследвания в хуманитарни, социални и приложни науки в:  
Педагогически Факултет - Катедра “Педагогически и социални науки; Аграрен 
факултет - Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство”; Медицински 
колеж. (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 8.2.4; 8.3), Факултет „Техника и 
Технологии”, гр. Ямбол - Оперативно управление на основни, спомагателни и 
управленски процеси, Управление на инфраструктура, работна среда ,Управление на 
средства за измерване и наблюдение. (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 
7.5, 7.6, 8.2.4; 8.3); 

- Управление на  човешки ресурси- обучение, квалификация на академичен и 
административен персонал (клауза ISO 9001: 2008 –4.2; 6.1; 6.2) ;  

- Закупуване (клауза ISO 9001: 2008 – 4.2;7.4); 
- Научни изследвания, лабораторни изследвания, развойна дейност и 

международно сътрудничество (клаузи от ISO 9001:2008 – 4.2,7.3, 8.3); 
В резултат на осъществения одит бяха направени следните препоръки: 
1. Оптимизиране процеса на Управление на документите от външен произход 
2. Поддържане на  Регистър на записите по качеството 
3. Подобряване на процеса на закупуване 
В съответствие с направените препоръки бяха предприети необходимите 

коригиращи действия и несъответствията бяха отстранени. 
 

5.4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ 
 
През отчетния период не бе проведено рейтингово проучване.  
Според класацията на  Рейтинговата система на висшите училища в България през 
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предходното рейтингово проучване (2011 г.) Тракийският университет заема две първи 
места с професионалните направления „Ветеринарна медицина” и „Животновъдство”, 
второ място с професионално направление „Педагогика”, трето място с професионално 
направление „Здравни грижи“ и четвърто място с професионално направление 
„Обществено здраве”.  

С постановление на МС № 121/2012 г. за тези професионални направления на 
университета е определена субсидия за издръжка на обучението в зависимост от 
комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите 
на пазара на труда, на стойност 602 513 лв. 

В близките дни предстои рейтингово проучване в ТрУ, подготовката за което 
включва събиране, обработване и предоставяне на данни по отношение на: 

- международна мобилност; 
- стипендии; 
- кариерен център; 
- привлечени средства по НИД; 
- държавна субсидия за НИД; 
- студентски общежития; 
- учебна площ; 
- библиотечен фонд; 
- ползваемост на библиотечния фонд; 
- общ бюджет на ВУ; 
- стопански инвентар; 
- стойност на административните сгради; 
- стойност на жилищните сгради; 
- стойност на оборудването (компютри и хардуер); 
- стойност на оборудването  (други машини); 
- стойност на оборудването  (леки коли); 
- стойност на оборудването  (други транспортни средства); 
- стойност на оборудването  (капитализирани разходи); 
- информационно обезпечаване; 
- база данни 1: Web of Knowledge; 
- база данни 2: SCOPUS; 
- база данни 3: Science Direct; 
- база данни 4: SpringerLink; 
- база данни 5: EBSCO; 
- база данни 6: VetMed Resource. 
 Създадена е организация за социологическо проучване сред студентите във 

връзка с Рейтинговата система на висшите училища в България. 
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6. НАУЧНА ДЕЙНОСТ 

Научната политика на ръководството на Тракийски университет след началото на 
2012 година беше насочена към създаване условия за разгръщане на проектната 
дейност и привличане на средства по различни програми, финансирани както от 
Европейския съюз, така и от ФНИ на МОМН.  
 

6.1. ПРЕГЛЕД И ДОРАЗРАБОТКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОКУМЕНТИ. 
 
През изтеклия отчетен период във връзка със стартиралия проект за изграждане на 

информационна система започна преработката на някои вътрешни нормативни 
документи и свързаните с тях процедури и оперативни документи. Централно място бе 
отделено на Правилника за развитие на академичния състав на ТрУ. Въз основа на 
натрупания практически опит и възникналите казуси при пралагане на Закона за 
развитие на академичния състав в Република България бяха доразвити някои от 
текстовете в него. Променен бе индивидуалния учебен план на докторантите в 
съответствие с европейските изисквания и критерии. 

Преработени бяха правилата за атестация и бяха предложени два вида 
атестационни листа,  за основните структурни звена с медицински профил и  за всички 
останали структури. 

Предстои да бъдат внесени промени в Правилата за условията и реда за 
планиране, разпределение и разходване на средствата,  отпускани целево от Държавния 
бюджет за присъщата на Тракийски университет научна  дейност и свързаните с него 
документи. 
 

6.2. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
 
По наредба 9 
Проектната дейност на преподавателите от университета, финансирана по 

Наредба 9 бе разпределена в няколко направления, а именно: 
1. Научно-изследователски проекти. 
2. Проекти за изграждане на научна инфраструктура. 
3. Проекти за дофинансиране на научни форуми. 
4. Проекти за финансиране на университетските списания. 
 Средствата от бюджетната субсидия бяха разпределени по утвърдената методика 

между отделните основни структурни звена, а 25% от субсидията бе отделена за 
общоуниверситетски проекти. С цел подпомагане изграждането на научната 
инфраструктура и създаване на възможности за научно-изследователска работа и 
развитие на младите учени и докторантите, Централната научно-изследователска 
комисия взе решение 60% от субсидията за общоуниверситетски проекти да бъде 
разпределена между всички основни структурни звена за финансиране на 
инфраструктурни проекти и 7% - за научно изследователски проекти. Останалите 25% 
бяха предоставени за финансиране на Trakia journal of science и 18% - за дофинансиране 
на общоуниверситетски форуми..  
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Фиг.11. Разпределение на субсидията [сума в лева и %] за общоуниверситетски 
проекти в зависимост от вида на проектите. 

 Сумата, предоставена за осъществяване на присъщата за висшето училище дейност 
и разпределена по отделните основни структурни звена бе използвана за финансиране 
на научно-изследователски проекти, научни форуми и факултетски списания. 
Положителна оценка и финансиране получиха 95 проекта. 

 
По ФНИ и международни проекти 
Продължава работата по два проекта, финансирани от ФНИ от предходни години. 

За съжаление, поради възникнали кадрови проблеми във ФНИ не е получен вторият 
транш на финансиране, както и не са оповестени резултатите от проваления конкурс 
през 2012 година. 

В резултат на изключително високата активност на основните структурни звена в 
пъти е нарастнала сумата (5 853 263 лв.), привлечена по проекти, финансирани от 
различни програми на Европейски съюз. Таблица 22. 

Таблица 22. Текущи и приключили международни и национални проекти за периода 
януари-ноември 2013 година. 

 Проект Ръководител Период Сума 

   

  Sciex-NMSch -"AQUA-SAFE:Enhancing 
safety and security of Aquaponics 
technology for fish and vegetable 
cultivation"  

Гл.ас. д-р Ивайло 
Сираков 

2013г. 149 078 лв. 

 ОП "Развитие на 
конкурентноспособността на 
българската икономика"  2007-2013 -
“Развитие на приложните изследвания в 
изследователските организации в 
България“ 

Доц. д-р Анна. 
Толекова 

2013-2014г. 3 591 839 лв. 

 7-ма Рамкова програма на ЕС за 
научни изследвания и технологично 

Проф. Стойчо Стоев  2013-2016г. 369 652 лв.  
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развитие „ Мария Кюри“ - Herbal 
Protection  

 7-ма Рамкова програма на ЕС за 
научни изследвания и технологично 
развитие- „ Мария Кюри“ ,„Учени в 
триъгълника на знанието. Европейска 
нощ на учените“  

доц. д-р Галя 
Кожухарова  

2013г. 15 729 лв. 

 Програма "Учене през целия живот" - 
Education Policies in 21 Century - Edu21  

Доц. д-р Галя 
Кожухарова  

2013-2014г. 243 153 лв. 

 Програма "Учене през целия живот" - 
Effective Continuing Professional 
Development  

Мария Стоянова 
Желязкова  

2013-2014г. 4 119 лв. 

 Програма "Учене през целия живот" -  
Договор за отпускане на финансова 
подкрепа за участие в индивидуална 
квалификационна дейност по секторна 
програма "Коменски" Програма "Учене 
през целия живот"  

Валентина 
Шарланова  

2013-2015г. 4 041 лв.  

 Програма "Учене през целия живот"- 
Договор за отпускане на финансова 
подкрепа за партньорство по секторна 
прогрмама "Леонадро Да Винчи", 
Програма учене през целия живот"  

доц.Елена 
Лавренцова  

2013г. 39 117 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси"  
Изграждане на устойчива  
система за квалификация и кариерно 
развитие на  
преподавателите в Тракийски 
университет  

доц. д-р инж. 
Красимира 
Георгиева  

2013-2014г. 76 900 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Договор за отпускане на финансова 
подкрепа за участие с Учебна визита   

Проф. Илия Цачев 
Цачев  

2013г. 2 308 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Договор за отпускане на финансова 
подкрепа за участие с Учебна визита   

Доц.д-р Лина 
Кирилова Йорданова  

2013г. 3 110 лв.  

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
„Усъвършенстване на системата за 
управление и  
внедряване на интегрирана управленска  
информационна система в Тракийски 
университет за  
повишаване качеството на образованието 
и научно- 
изследователската дейност“ 

доц. Иванка 
Желязкова  

2013-2014г. 494 269 лв. 
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 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Връзката с бизнеса - устойчива 
реализация на инженерите, обучавани 
във Факултет "Техника и технологии" - 
Ямбол  

 доц. Нели 
Георгиева, 

координатор - инж. 
Доц. Красимира 

Георгиева  

2013-2014г. 264 214,58 лв.  

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Актуализиране и разработване на нови 
учебни програми на учебните 
дисциплини по специалностите в 
Педагогически факултет - 
"Предучилищна и начална училищна 
педагогика", "Начална училищна 
педагогика с чужд език", "Социална 
педагогика", "Специална педагогика" 
според изискванията на пазара на труда  

Доц. д-р Таня 
Борисова  

2013-2014 196 570 лв.  

 ОП "Развитие на човешките ресурси"  
Haematological profiles in canine 
monocytic ehrlichiosis a retrospective study 
of 31 spontaneous cases in Greece  

Проф. Илия Цачев 
Цачев  

2013г. 3 000 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Pathomorphological investigations on the 
incidence of axial skeleton pathology 
associated with posterior paralysis in 
commercial broiler chickens  

доц. Д-р Иван Динев 
Иванов  

2013г. 3 000 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Enzootic outbreak and spontaneous 
regression of keratoacanthomas in a 
commercial layer flock  

доц. Д-р Иван Динев 
Иванов  

2013г. 2 960 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Актуализиране на действащите учебни 
планове и програми и  
разработване на нови в професионални 
направления 3.8  
„Икономика” и 3.7.„Администрация и 
управление” към  
Стопански факултет, Тракийски 
университет, съобразно  
потребностите на регионалния пазар на 
труда в  
Старозагорски регион 
 

Проф.д-р Иван 
Георгиев 

2013 262 762 лв.  

 ОП "Развитие на човешките ресурси"- 
Ефект на експериментално индуцирана 
инфекция със Staphylococcus aureus 

доц.д-р Теодора 
Мирчева Георгиева  

2013г. 3 000 лв. 
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върху С-реактивния протеин на кръвта 
при кучета  

 ОП "Развитие на човешките ресурси"- 
Белтъчен профил и концентрация на 
фибриногена в кръвта на кучета с 
експериментално индуцирана инфекция 
със Staphylococcus aureus  

Гл.ас. Димитринка 
Стойчева Запрянова  

2013г. 3 000 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси" 
Обучение на педагогически специалисти 
за работа с деца и ученици със СОП 

Проф. В. Шошева  2013г. 18 450 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси"-  
Обучение на педагогически специалисти 
за формиране на знания, умения и 
компетентности за работа в 
интеркултурна среда 

Мариян Делчев  2013г. 16 620 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси"- 
Обучение на педагогически специалисти 
за формиране на знания, умения и 
компетентности за оценяването на 
учениците  

Мариян Делчев  2013г. 16 900 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси"-   
Разработване и защита на дисертации по 
"Безопасност на храните" и "Управление 
на ветеринарната дейност"  

Проф. Александър 
Павлов  

2013-2015г. 57 814 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси"-
Проучвания върху ефективността на 
зашеметяването на морски език с 
електричен ток и съответствието му с 
изискванията за хуманно отношение към 
гръбначните животни  

Александра 
Христова Даскалова  

2013г. 9 000 лв. 

 ОП "Развитие на човешките ресурси"- 
Договор за отпускане на финансова 
подкрепа за участие с Учебна визита. 

Мария Стоянова 
Желязкова  

2013г. 2 660 лв. 

 Обща стойност на проектите:   5 853 263 лв. 

 
Най-голям дял имат проектите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентноспособността на българската икономика“-58% и „Развитие на човешките 
ресурси – 23% от цялостната сума, привлечена за осъществяване на проектна дейност. 
Както е видно от фигура 12 бюджетната субсидия е само 6% от цялата сума.  

Фигура 12. Процентно разпределение на сумите, привлечени за осъществяване 
на проектната дейност на Тракийски университет за 2013 г. 
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ОП "Развитие на човешките ресурси"

Програма "Учене през целия живот"

7-ма Рамкова програма на ЕС за

научни изследвания и технологично

развитие- Мария Кюри

AQUA-SAFE:Enhancing safety and

security of Aquaponics technology for

fish and vegetable cultivation

ОП "Развитие на

конкурентноспособността на

българската икономика" 2007-2013

Бюджетна субсидия

  
Освен това, Тракийски университет работи по проекти, на които не е бенефициент, 

но благодарение на които студентите имат възможност да получават финансиране под 
формата на студентски стипендии и награди от Европейския социален фонд, дава им се 
възможност да практикуват във фирми, като стажовете им се заплащат. Благодарение 
на проекта „Нови възможности за лекарите в България, голям брой млади лекари могат 
също да се възползват от финансиране по ЕСФ таблица 23. 

Фигура 23. Проекти , за които Тракийски университет не е бенефициент за 
цялата стойност, протичащи през 2013 година. 

 

Проект Ръководител Период Стойност 

Европейски социален 
фонд - Проект  "Нови 
възможности за 
лекарите в България"  

д-р Васил Лещевски  2013-2014г.  15 999 996,65  

Европейски социален 
фонд - Проект 
"Студентски 
стипендии"  

проф. двмн Иван 
Въшин, Буряна 

Манчева,Пламена 
Иванова,К.Канелова,Р.

Кокенов  

2007-2013г. 65 000 000  

ОП "Развитие на 
човешките ресурси" - 
"Студентски практики"  

проф. дсн Иван Станков 2012-настоящ момент 56 000 000  

  



 67

6.3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЛАБОРАТОРИИ 
 
Във всеки факултет в зависимост от приоритетните направления, в които работи 

преподавателският състав се развиват и оборудват съответните лаборатории. В 
началото на 2012 г. бяха сертифицирани по ISO 9001:2008 лабораториите на АФ, а 
именно:  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФИЗИКОХИМИЧЕН АНАЛИЗ – анализират се фуражи, месо 
и месни продукти, риба и рибни продукти, пчелен мед и пчелни продукти, и др. 
суровини. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЕВРОЛАБ – определя се химичният състав, физичните свойства 
и технологичните качества на различните видове мляко, както и качествените 
показатели на млечните продукти. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЕКОЛАБ – извършва се мониторинг и оценка на качествата на 
въздуха, анализ и оценка на повърхностни и подземни води, анализ и оценка на почви и 
др.  

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ДНК АНАЛИЗ – извършва се изолиране на геномна ДНК от 
различни биологични източници, намножаване (амплификация) на определени ДНК 
фрагменти чрез полимеразна верижна реакция (PCR); откриване на мутации в 
определени гени; идентификация на ДНК маркери, свързани с определени продуктивни 
и репродуктивни признаци; оценка на генетичното разнообразие и др. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ НА АНАЛИЗ - изследват се 
въздух, вода, почва, растения, суровини, хранителни и други проби. 

На територията на МФ продължават да функционират  10 сертифицирани 
лаборатории: 

 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕНЕТИКА И ГЕНЕТИЧЕН МОНИТОРИНГ;  
ГАЗ ХРОМАТОГРАФСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛКОХОЛ В 

ТЕЛЕСНИ ТЕЧНОСТИ;  
ЦЕНТЪР ПО ЕЛЕКТРОН ПАРАМАГНИТЕН РЕЗОНАНС;  
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗОЛИРАНИ ТЪКАНИ И ОРГАНИ; е 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА ПАТОЛОГИЯ;  
ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИМУНОХИСТОХИМИЯ;  
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПЛАСТИНИРАНЕ НА АНАТОМИЧНИ ОБЕКТИ;  
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛЕТЪЧНО КУЛТИВИРАНЕ;  
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ;  
ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОФИЗИКА. 
Оборудва се и лаборатория по биофизика и бионанотехнологии към секция 

Биофизика, в която ще се разработват иновационни изследователски методи с 
участието на преподаватели от няколко катедри. 

 
6.4 НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ СЪСТАВ 
 
Нараства броят на защитените дисертации в сравнение с тези от 2012 г. За отчетния 

период са защитени 18  дисертации за придобиване на образователната и научна степен 
„доктор“, като в АФ те са 8, а в МФ - 6, а във ВМФ и ПФ - по 2. Трима докторанти от 
състава на ТрУ са защитили в други висши училища, поради липса на акредитирана 
докторска програма по съответната научна специалност. Продължава възходящата 
тенденция за защита на дисертации за придобиване на научната степен “доктор на 
науките” - 7 на брой, като 4 от тях са на преподаватели от ВМФ.  

За отчетния период са проведени успешно 29 конкурса за придобиване на 
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академични длъжности, като преобладава броят на конкурсите за “доцент” - 16. Това 
показва постепенно нормализиране на съотношението между двете длъжности. 

Таблица 24. Присъдени академични длъжности в основните структурни звена 
за отчетния период  януари-ноември 2012 г. 

 АФ ВМФ МФ ПФ СФ ФТТ 
Гл. 
асистент 

 1 2    

Доцент  1 5 3 5 2 
Професор   4 3  3  
       

 
5.Новоприети докторанти през отчетния период: 
Редовни – 15, от тях 1 чужденец от държава извън ЕС (Ливан) 
Задочни –  2, от тях 1 чужденец от държава извън ЕС (Турция) 
Самостоятелна подготовка – 21, от тях 1 чужденец от държава извън ЕС – тенденция за 
увеличаване (Македония) 
6.Назначени асистенти: 18 

6.5. НАУЧНА АКТИВНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ.  
 
През изтеклия отчетен период са публикувани 852 научни статии, което 

представлява ръст с около 46% на публикационната активност в сравнение с 
предходната година.  Добър показател е фактът, че от тях 260 са отпечатани в 
международни списания, като 162 са публикувани в списания с импакт фактор. Ако 
направим съпоставка със средната годишна активност за предходния период се 
наблюдава известен ръст. На един преподавател с академична длъжност се падат по 1.4 
публикации. Този индекс на публикационна активност не е достатъчно точен, тъй като 
не отразява, че в някои основни структурни звена има преподаватели на 0.2 и 0.5 щат.  
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Фиг. 13. Разпределение по основни структурни звена на общия брой 
публикации и тези, отпечатани в  списания  с импакт фактор. 

 
Увеличава се и броят (47) на отпечатаните монографии и глави от монографии в 

България и чужбина. За отчетния период са издадени 32 учебни помагала и учебници 
както с помощта на издателството на Тракийски университет, така и финансирани 
самостоятелно от авторите. 

В резултат на увеличената активност за провеждане на научни форуми, 
значително е нарастнал броят на участия с доклади и постери - общо 627 (~+30%). От 
тях 208 са представени на международни научни форуми.  

  

 
Фиг.14. Разпределение по основни структурни звена на общия брой участия  и 

на тези в международни научни форуми  
 
Изключително добър показател за качеството на научната продукция на 

преподавателите е високата цитируемост на авторите на научни публикации от ТрУ-
1258 цитата (+57% в сравнение с предходната година). От тях приблизително 681 са в  
списания с импакт фактор. 

 
6.6. ПРОВЕДЕНИ НАУЧНИ ФОРУМИ 
 
За изтеклата година Тракийски университет и неговите основни структурни звена 

бяха организатори и домакини на различни научни форуми.  
Тракийски университет в Стара Загора, съвместно със Санкт-Петербургската 

ветеринарна академия, Научното дружество „Архимед“ и Генералното Консулство на 
България в Санкт Петербург, Русия, успешно планира, организира и реализира своята 
първа задгранична международна ветеринарна конференция «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ОПЫТ В ВЕТЕРИНАРИИ». Конференцията се проведе на 8-9 декември 2012 г. в 
Санкт Петербург, Русия. 

На 25 и 26 април на Старозагорски минерални бани ще се проведе годишната 
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национална конференция по клинична имунология, посветена на Международния ден 
на имунологията - 29 април. Конференцията на тема „Имунологията за по-добро 
здраве" е организирана от Българската Асоциация по клинична имунология (БАКИ), 
секция „Имунология" към Съюза на учените в България и секция Имунология на 
Медицински факултет на Тракийски Университет - Стара Загора. 

На 9 май се проведе традиционният научен семинар „Тракийски университет – 
средище на знанието и успеха”, на който преподаватели представиха дейностите по 
проектите си и постигнатите резултати. 

На 30 май 2013 г., с тържествена официална церемония в залата на Държавна 
опера - Ст.Загора, Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет 
отбеляза своята 90-та годишнина. В научната сесия ои този повод участваха гости от 13 
държави - Германия, Украйна, Русия, Турция, Словения, Гърция, Румъния, Хърватска, 
Македония, Молдова, Словакия, Сърбия, Чехия.   

Аграрен факултет при Тракийски университет за поредна година бе домакин на 
Научна конференция с международно участие - 16 и 17 май, 2013 г.  Темата на 
конференцията  беше „ИНОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В 
БЪЛГАРИЯ“. 

Тракийски университет стана съорганизатор на III Международна научно-
практическа конференция, която се проведе в гр. Самара на 4-5 юни 2013 г. 

Традиционният Национален педагогически форум с международно участие на 
тема „Образование за бъдещето, бъдеще за образованието” се организира за 14 поредна 
година и се проведе на 20 юни в хотел „Мериан Палас“ - гр. Стара Загора. 

На 20 и 21 юни 2013 г. Стопански факултет при Тракийски университет 
организира провеждането на Трета международна научна конференция „Бизнесът и 
развитието на регионите”. Тя се проведе в конферентната зала на хотел „Калиста” на 
Старозагорски минерални бани”. 

Педагогическият факултет бе организатор и домакин на Международната 
конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното 
образование”. Този международен научен форум, имаше за цел представяне, рефлексия 
и дебат върху най-новите тенденции в развитието на образованието и на 
образователната наука (12-13 септември Старозагорски минерални бани). 

     На 12.09.2013 в Зала 3-А на Тракийски университет, се проведе работна среща 
на тема: „Идентифициране на потребностите и изискванията на пазара на труда за 
актуализиране на учебните планове и програми в Стопански факултет” по проект на 
СФ за актуализиране на учежните преограми според изискванията на бизнеса. 

    На 20-22. 2013 г. септември се проведе V Регионална конференция по 
дерматология и венерология на БДД под надслов "Дерматологията в центъра на 
вселената" и с участие на видни наши и чуждестранни учени. 

Европейската нощ на учените в Стара Загора, организирана на 27 септември 
2013г.  от Педагогически факултет и ДИПКУ, премина с много настроение, изненади, 
конкурси, дискусии, изложби и с много, много усмивки.  

    На 18-19 октомври 2013 в к.к.“Свети Константин и Елена” – Варна, се проведе 
Международна конференция "Функционална хирургия в отологията и ринологията", 
съорганизатори Тракийски университет Стара Загора и Медицински университет 
Варна. 

    На 10.10.2013 г. се проведе НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА на тема 
„УНИВЕРСИТЕТИТЕ И БИЗНЕСЪТ” под патронажа на Министъра на МОН в 
заседателната зала на Общински съвет  Стара Загора, инициирана от Центъра за 
кариерно развитие в Тракийски университет. Към него се присъедини Сектор 
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„Качество и акредитация”при Ректората на университета. Съорганизатор беше 
Търговско-промишлена палата – Стара Загора. 

   На 1 октомври се проведеМеждународна научна конференция  във Факултет 
„Техника и технологии” Ямбол. Темата „Техника, технологии и образование” бе 
основна в лекциите, изнесени от представители на научните среди в 13 страни – 
България, Великобритания,Чехия, Литва, Гърция, Русия, Португалия,Азърбайджан, 
Египет, Македония, Словакия, Сърбия и Турция. 

 
6.7. УЧАСТИЕ НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ В 

НИД 
 
Независимо от активизирането на студентите и докторантите, не можем да 

отчетем увеличаването на показателите, за тяхната научна дейност. В проектната 
дейност на Университета са участвали 138 студенти и 49 докторанти. Тази година не бе 
организирана и студентска конференция на територията на Тракийски университет, 
което се отрази негативно върху показателите за студентска публикационна активност 
и участие в конференции. Предвид значението на този показател в програмните и 
институционални акредитационни оценки, трябва да се положат усилия в това 
направление. 

     Научно-изследователска дейност на студентите. 
Студентски съвет при ТрУ, взе участие в Генерална Асамблея на Международната 

федерация на асоциациите на студентите по медицина (МФАСМ), във Вашингтон, 
САЩ, както и в Генерална Асамблея на Националната асоциация на студентите по 
медицина (НАСМБ), с домакин МУ-София. 

Студенти на нашия университет участваха в конгрес по „Редки болести”, състоял 
се в МУ-Пловдив. Поздравителни адреси бяха отправени до Председателя на 
Студентски съвет при СУ „Св.Климент Охридски”, гр. София за организирането на 
„Научен конгрес” по случай 125-годишнината от основаването на СУ и до конгрес, 
организиран в МУ-Варна, 

С публикации студенти от университета участваха с научни съобщения и доклади 
в  студентските секции и конференции на структурните звена на университета – АФ, 
вмф, МФ, ПФ, СФ, ФТТ, МК и Филиал – Хасково. 

За развиване на познанията на студентите - медици, те организираха и участваха в 
конкурс по „Ревматология”, средствата за който се осигуряват от Българското 
ревматологично дружество. Важно за международната известност на университета 
беше и домакинстването на повече от 100 чуждестранни студенти на обмен в ТрУ по 
програмите IFMSA и Erasmus. 

 
 
6.8. ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Със средства, отделени по Наредба 9 бяха финансирани и издадени 5 учебни 
пособия: 

1. „Сборник с примерни тестове по география, математика и икономика за 
кандидатстуденти”  - проф. Т. Атанасова, проф. Г. Бойчев, проф. В. Видев, доц. В. 
Гайдарджиева, доц. И. Ненчева, Р. Камбуров, Д. Неделчева 

2. Учебно помагало за студенти и ученици „Теория на вероятностите и 
комбинаторика” - доц. д-р Галя Кожухарова 
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3. Учебник по „Теория на музиката“ - доц. д-р Стефанка Георгиева, ас. Милен 
Димитров  

4. Ръководство за упражнения по функционална патология" - доц. д-р Димитрина 
Гундашева, доц. д-р Мария Андонова, доц. д-р Евгени Славов, гл.ас. Петко Джелебов 

5. „Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология” - доц. инж. 
Красимира Желязкова Добрева 

Издателският съвет подпомогна и редица автори и при издаването на учебни 
помагала и материали с техни собствени средства. 

Университетското издание Trakia Journal of Sciences излиза редовно с 4 книжки 
годишно и допълнителни приложения,  в които се публикуват доклади от изминали 
конференции и симпозиуми на територията на Университета. 

      В списанието  публикуват специалисти от всички научни направления  
Тракийски университет. Освен преподаватели от ТрУ, в него публикуват и научни 
работници от цялата страна и чужбина. 

      През отчетния период са излезли: 4 редовни книжки, 67 статии в                                      
2 - Biomedical Sciences, 2 – в Social Sciences и 1 приложение от Конференцията на СФ -  
94 доклада.Предстои излизането  на № 4 за 2013 год. – Biomedical Sciences 

    7.  МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И МОБИЛНОСТ 

7.1. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО(МЕЖДУНАРОДНИ 
ДОГОВОРИ) 

Тракийският университет продължава да провежда политика на разширяване и 
задълбочаване на международните  си  контакти  чрез  подписаните  нови  или  
подновени  международни  договори. По повод на предстоящата промяна в 
европейската схема на финансиране на проекти и стартирането на новия програмен 
период, се наблюдава повишен интерес към сътрудничество с нас от страна на 
партньори от Русия и Урайна. В резултат на осъщеществени контакти бяха подписани 6 
нови договора с университети от Русия, Турция и Украйна за сътрудничество в 
областта на научно-изследователската и учебната дейност и развитието на кадрите. 
Таблица 25. 

 

 

 

Договори  за 

сътрудничест

во 

Чуждестранен университет, факултет, колеж Държава 
Срок на договора 

 

1.  На ниво  

 ТрУ 

ООО „Архимед”, Санкт-Петербург Русия 2013 - 2018 

ФГБОУ ВПО Воронежский Гос. Аграрный У-т имени 

Имп.Петра I 

Русия 
2013 - 2018 

Южный Федеральный университет – Ростов на Дон Русия 2013 - 2018 

Университет - Истанбул Турция 2013 - 2018 

Университет - Орду Турция 2013 - 2018 

2. На ниво 

Факултет 
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2.6 

 

 

ФТТ - Ямбол 

 

Донецкий и-т рынка и социальной политики, 
Донецк 

 

Украйна 2013  - 2016 

 
Таблица 25. Международни  договори и споразумения, сключени за периода януари-

ноември  2013 година 

 
7.2. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ 
 

Поредна година се наблюдава възходяща тенденция на развитие на организацията 
на мобилностите по програма Еразъм в Тракийски университет-Стара Загора през 
академичната 2012-2013г. Това е резултат от много добрата координация на работата 
между Ректорското ръководство и Институционалния координатор, Еразъм офиса, 
факултетните координатори и студентски съвет и от  провежданата политика на 
информираност и прозрачност в Тракийски университет. Съгласно  подписаните с 
Центъра за Развитие на човешките ресурси  Договор за отпускане на финансова 
подкрепа  за мобилност по програма Еразъм  № 2012-ERA-MOB-40, за акад. 2012-2013 
година получените средства от ТрУ са - 195 598, 58 евро. Привлечените средства за 
отчетния период са над два пъти повече от същите през 2011-2012 г. 

Най-голям е интересът за мобилности с английски език. През академичната 
година се повиши броят на студентите и преподавателите, които предпочитат да 
реализират обучение и практика в РТурция. Традиционно най-голям интерес за 
реализиране на мобилности с цел обучение или практика има от страна на студентите 
по ветеринарна медицина, а предпочитаните държави са Германия, Чехия, Унгария, 
Франция, Турция, Италия и Испания. Общият брой на ново сключените договори е 21. 
При сключването на договорите стремежът да се покрият почти всички научни 
направления и да се  предоставят на студентите и преподавателите възможности за 
реализиране на мобилност на официалните за ЕС езици: английски, немски, френски, 
испански, както  и на турски език.  

Своевременното актуализиране на информацията на Web-страницата на 
Университета осигурява бързо и своевременно разпространение на възможностите за 
академичен обмен. Провеждането на информационни дни по факултети се оказа 
предпочитана и успешна форма за реализиране на информационната политика по 
отношение на програма Еразъм. Информационните материали се разпространяват сред 
преподаватели и студенти с помощта на факултетните координатори, Еразъм офиса на 
ТрУ и студентския съюз.  На информационните табла в Ректората и по Факултети се 
обявяват броя места и университетите, за които може да се кандидатства. Студентският 
съвет взема активно участие при разпространението на информацията, организирането на  
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информационни  срещи  и селекцията на кандидатите. За привличане на чуждестранни 
студенти са отпечатани нови рекламни брошури, дипляни и др. рекламни материали, 
които представят Тракийския университет като цяло и отделните факултети и 
специалности в частност. По време на своите «Майски празници», в деня на 
студентското самоуправление, с подкрепата на  Ректорското ръководство,  Еразъм 
офисът при ТрУ, съвместно със Студентския съвет и бившите Еразъм студенти, 
организира Информационен семинар на тема:„Еразъм студентите на ТрУ–настояще и 
бъдещи предизвикателства”. Еразъм студентите от различни факултети и специалности 
споделиха със свои колеги как програма „Еразъм” може да промени живота им и да им 
даде алтернативи за бъдещо професионално развитие. Те презентираха свои 
впечатления и опит от реализирани мобилности в различни Университети-партньори и 
организации от Европа. Всички Еразъм студенти получиха грамоти и подаръци, а 
презентациите и снимките са качени на сайта на ТрУ- програма „Еразъм”. Работата с 
бившите Еразъм студенти се оказа много полезна за повишаване качеството и броя на 
реализираните мобилности.  

Фиг.15. Съпоставяне на студентската и преподавателска мобилност с цел обучение 
и с цел практика по програмата Еразъм за учебните 2011-2012 и 2012-2013 години.   

 
Очевиден е ръстът на мобилността като цяло (+55%)  в сравнение с предходната 

година. Над два пъти е повишена студентската мобилност с цел практика. При 
преподавателската мобилност се наблюдава променена тенденция - нараства 
значително мобилността с цел практика, а намалява двукратно тази с цел обучение. 
Наблюдаваната тенденция за увеличаване интересът както на преподаватели, така и на 
студенти, към реализиране на мобилност е изключително положителна. Тя е важен 
индикатор за оценка на учебното заведение както при формиране на рейтинга, така и 
при институционалните и програмни акредитации. Тревожно явление обаче са 
проблемите, които възникват след завръщането на студентите при признаване на 
кредитите им в някои от факултетите. Това налага актуализиране на правилата и 
изпълнение на поетите ангажименти при подписване на договорите с управляващия 
орган.  

Изградената в Тракийски университет Система за контрол на качеството, елемент 
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от която е и оценката на качеството по изпълнението на международните програми, 
вкл. Еразъм,  допринася за по-доброто управление на секторна програма "Еразъм" на 
институционално ниво. Непрекъснатото подобряване на координацията на работата и 
търсенето на нови форми за информиране на студентите и преподавателите за 
дейностите на програмата са основни елементи в работата на координаторите и Еразъм 
офиса при ТрУ. Много полезна е и съвместната дейност със Студентски съвет на ТрУ и 
бившите Еразъм студенти и преподаватели. И през тази академична година бяха 
сключени нови двустранни договори (Таблица 26). Повече реализирани мобилности с 
цел практика, които се признават в ТрУ като част от задължителните учебни стажове – 
това е резултатът от повишения интерес от страна на студентите за реализиране на 
практики в други страни от Европа. Така те не само, че се докосват до културата на 
другите народи, но и получават допълнителни практически шансове за реализиране на 
пазара на труда у нас и в чужбина.  

Таблица 26 Двустранни договори по програма „Учене през целия жиот” / секторна програма 
Еразъм  до 2014 

 Чуждестранен университет, (факултет, колеж ) Държава Срок на договора 

1. Юстус-Лийбних-Университет – Гийсен                             ВМФ/МФ Германия 2000 – 2014/13 

2. Университет -о. Крит                                                                      МФ Гърция 2000 - 2013 

3. Висше ветеринарно училище – Хановер                                    ВМФ  Германия 2002 - 2014 

4. Чешки Земеделски Университет -  Прага                                       СФ Чехия 2004 - 2014 

5. Технически Университет – Мюнхен                                       АФ/СФ Германия 2004 - 2020 

6. Университет – Удине                                                     ВМФ/АФ/МФ Италия 2005 - 2015 

7. Висше Ветеринарномедицинско училище – Нант                    ВМФ Франция 2005 - 2014 

8. Сюлейман  Демирел Университет – Испарта                         АФ/СФ Турция 2007 - 2014 

9. Университет по вет.медицина – Кошице                                    ВМФ Словакия 2007 - 2015 

10. Университет по вет.медицина и фармакология – Бърно           ВМФ Чехия  2007 - 2014 

11. Висше Католическо училище – Намюр                                         МФ Белгия 2007 - 2019 

12. Намик Кемал университет , Медицинско у-ще                            МФ Турция 2007 - 2010 

13. Тракийски Университет  – Одрин                                 МФ/ФТТ, ПФ Турция 2007 – 2014/13 

14. Мустафа Кемал университет  - Хатай                                            АФ Турция 2008 - 2014 

15. Университет - Чанакале                                                           АФ/МФ Турция 2008 – 2014/17 

16. Намик Кемал университет – Текирдаг                   АФ/ФТТ/МФ/СФ Турция 2008-

2013/13/20/14 
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17. Улудаг университет – Бурса                                          АФ/ВМФ/СФ Турция 2008 - 2014 

18. Университет Alfonso X El Sabio – Мадрид                                 ВМФ Испания 2008 - 2014 

19. Университет – Регенсбург                                                              МФ Германия 2008 - 2010 

20. Технически университет – Дрезден                                               МФ Германия 2008 - 2014 

21. Технически университет – Либерец                                            ФТТ Чехия 2008 - 2013 

22. Университет -  Ковънтри                                                              ФТТ Англия 2008 - 2013 

23. Технически университет – Плоещ                                               ФТТ Румъния 2008 - 2013 

24. Университет – Любляна                                                                ФТТ Словения 2008 - 2013 

25. Аднан Мендерес Университет – Айдин                              АФ,ВМФ Турция 2009 – 2015/14 

26. FESIA - Анжер                                                                          АФ/СФ Франция 2009 - 2013 

27. Университет – Анкара                                                          АФ,ВМФ Турция 2009 – 2013/15 

28. Косатере университет – Афион                                                   ВМФ Турция 2009 – 2015 

29. Университет – Истанбул                                                АФ/ВМФ/СФ Турция 2009 – 2015/14/13 

30. Висше училище – Фрайзинг                                                            СФ Германия 2009 - 2014 

31. Университет – Леон                                                                          СФ Испания 2009 - 2015 

32. Университет – Къркларели                                                     СФ/ФТТ Турция 2009 – 2013/14 

33. Аграрен университет – Атина                                                         АФ Гърция 2010 - 2014 

34. Университет Мехмет Акиф Ерсой - Бурдур                               ВМФ Турция 2010 – 2014 

35. Висше училище за мед. сестри – Брюксел                                    МФ Белгия 2010 – 2013 

36. Висше училище за мед. сестри – Париж                                       МФ Франция 2010 – 2013 

37. Медицински университет – Инсбрук                                             МФ Австрия 2010 – 2013 

38. Университет Павел Йозеф Сафарик – Кошице                            МФ Словакия 2010 – 2019 

39. Померански Медицински университет – Шчечин                       МФ Полша 2010 – 2014 

40. Памукале университет – Денизли                                                  МФ Турция 2010 – 2014 

41. Технически колеж – Алитюс                                                         ФТТ Литва 2010 - 2013 

42. Технически университет – Плоещ                                                ФТТ Румъния 2010 - 2013 
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43. Технически университет – Пирея                                                 ФТТ Гърция 2010 - 2013 

44. Политехнически институт – Порталегре     АФ,ВМФ,МФ,ПФ,ФТТ Португалия 2011 - 2015 

45. Политехнически институт – Сантарем           АФ,МФ,MK,ПФ,ФТТ Португалия 2011 - 2014 

46. Университет – Магдебург                                                               МФ Германия 2011 - 2012 

47. Университет – Вюрзбург                                                                МФ Германия 2011 - 2017 

48. CESPU – Порто                                                                                МФ Португалия 2011 - 2019 

49. Университет Сент Ищван – Будапеща                                        ВМФ Унгария 2011 - 2014 

50. Университет – Анжер                                                                      МФ Франция 2011 - 2013 

51. Университет – Лион                                                                        МФ Франция 2011 - 2014 

52. Техническо висше училище – Шмалкалден                                ФТТ Германия 2011 - 2013 

53. Университет – Аксарай                                                                 ФТТ Турция 2011 - 2020 

54. Университет – Невшехир                                                        СФ/ФТТ Турция 2011 - 2014 

55. Технически университет – Яши                                                    ФТТ Румъния 2011 - 2014 

56. Аграрен университет – Букурещ                                                    АФ Румъния 2012 - 2014 

57. Университет – Игдир                                                             АФ, ФТТ Турция 2012 - 2015 

58. Педагогически университет – Краков                                           МФ Полша 2012 - 2014 

59. Университет – Килис                                                                      МФ Турция 2012 - 2014 

60. Гази Университет – Анкара                                                            МФ Турция 2012 - 2014 

61. Латвийски университет – Юрмала                                                МК Латвия 2012 - 2020 

62. Университет Приложни науки                                                      МК Швейцария 2012 - 2016 

63. Университет Орду – Орду                                                 ПФ,АФ,СФ Турция 2012 - 2020 

64. Университет Николай Коперник – Торун                                    СФ Полша 2012 - 2014 

65. Университет Ovidius – Констанца                                                 АФ Румъния 2013 - 2015 

66. Университет за аграрни науки и вет.медицина                        ВМФ Румъния 2013 - 2016 

67. Университет – Пиза                                                                     ВМФ Италия 2013 - 2014 

68. Университет – Клуж Напока                                                        МФ Румъния 2013 - 2014 
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69. Sabahattin Zaim университет – Истанбул                                     ПФ Турция 2013 - 2016 

70. Университет – Загреб                                                                     ПФ Хърватия 2013 - 2015 

71. Университет – Месина                                                                   СФ Италия 2013 - 2014 

72. Висше училище по икономика – Тарнава                                    СФ Полша 2013 - 2015 

73. Университет –Ковиля                                                                  ФТТ Португалия 2013 - 2015 

    

 

 От 15.04 до 26.04.2013 г. Тракийски университет, Стопански факултет, беше 
домакин на Международно интензивно обучение на тема: "ИКТ като източник на 
бизнес иновации; прилагане на иновативните възможности на ИКТ и съответните е-
технологии за организации от цяла Европа" (Erasmus Intensive Programme on Business 
2.0 ‘ICT as source of business innovation; implementation of the innovative capability of ICT 
and the relevance of these developments for organizations all over Europe). 

8. УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА 

 Мисията на университетската библиотека е да осъществява информационното 
осигуряване на  учебния процес и научноизследователската дейност на студентите, 
докторантите и  преподавателите от Тракийски университет. Тази си функция тя 
осъществява чрез комплектуване и обработка на библиотечни документи и 
предоставяне на разнообразни информационни услуги.   

Към  31.10. 2013г. фондът на Университетската библиотека е 348216 тома. 
Библиотеката е депозитарна библиотека на ФАО за България и като резултат ежегодно 
във фондовете й постъпват около 160 тома литература в областта на селското 
стопанство, издания на тази международна организация. По абонамент, дарения или 
книгообмен получаваме 165 списания. 

      Активна е работата по развитие на книгообменните връзки на библиотеката, 
които са продуктивен начин за набавяне на интересни и ценни специализирани издания 
– научни списания, доклади от конференции, годишници и т.н. Редовно се изпращат   
Trakia Journal of Sceince, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine и Agricultural Science 
and Technology и издания от научни конференции. Изпращаме ги в 109 института в 39 
страни.  

        Всички библиотечно-информационни дейности са автоматизирани. Има 
изградени: Електронен каталог – книги; Електронен каталог – периодика; Дисертации и 
дипломни работи; Научен архив и бази данни с аналитично описание на статии от 
научните периодични издания, получавани в библиотеката. Особенно ценна и 
използвана от преподаватели и студенти е базата с аналитично описание на статии. 
През 2013 година в нея бяха въведени 6397 записа. Към момента тя наброява 87600 
записа и е актуален информационен ресурс в областта на аграрните, ветеринарните 
науки и екологията. 

   Продължава работата по ежедневно запознаване и обучение на  нашите 
потребители за работа с ресурсите на библиотеката – каталози, фондове, справочни и 
пълнотекстови ресурси. Подготвят се библиографски справки по най-търсените теми и 
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учебни дисциплини. Бяха организирани обучителни семинари и работни срещи, на 
които преподаватели, докторанти и студенти усвояваха уменията за това как да 
намират и използват научната информация от базите данни SCOPUS, ScienceDirect и 
ISI Web of Knowledge. Беше утвърдена политиката по e-mail да се изпраща актуална 
информация за достъп до бази данни и друга полезна научна информация 

    Раздадената литература за дома и за ползване в читалните е 55880 тома 
годишно.  

     Информационното осигуряване на студенти, докторанти и преподаватели се 
осъществява както със собствени, така и с външни информационни ресурси. През 
отчетния период имахме лицензиран достъп до международните бази данни: 

� Academic Search Complete; 
� Health Source; 
� GreenFile; 
� Teacher Reference Center; 
� SpringerLink; 
� VetMed Resource 
� SCOPUS; 
� Science Direct; 
� ISI Web of Knowledge 
    Все повече се разраства дистанционното обслужване и тенденцията 

потребителите на библиотеката да ползват нейните услуги от дома или работното си 
място. Тази дейност се осъществява чрез добре разработен и функционален 
библиотечен сайт. От страницата на библиотеката потребителите се информират за 
нови електронни ресурси, за постъпленията на нови библиотечни документи (чрез 
рубриките Нови книги и Нови книги ФАО), за обучителни семинари и временен достъп 
до електронни бази данни, за Електронния каталог на библиотеката, препратки към 
интересни и полезни интернет ресурси. При заявка от читатели се сканират и изпращат  
в електронен вид търсените библиотечни материали. От тази услуга се възползват, 
както потребители от университета, така и външни читатели.   

    По проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски 
университет – Стара Загора чрез комплекс от мерки” по Оперативна програма 
„Регионално развитие” в Централна библиотека, постъпи модерна техника за 
обезпечаване дигитализацията на библиотечния фонд. В библиотеката на 
Педагогически факултет бе позиционирана система за обслужване на незрящи, полезна 
за студенти със СОП във факултета, с цел осигуряване достъпа им до информация. За 
месеците август – октомври 2013 са сканирани и обработени 282 библиотечни 
документа или 11036 страници. Те са от фонда на Централна библиотека. Постепенно 
ще се пристъпи към дигитализация на библиотечни документи от фонда на 
библиотеките на факултетите. 
     С активното съдействие на ръководството на Университета и членовете на 
Библиотечния съвет бяха решени някои от проблемите, които бяха поставени през 
предходния отчетен период: средствата от абонаментни такси за библиотеката да се 
използват целево за комплектуване на библиотечния фонд; бе поставено началото на 
дигитализацията на библиотечни документи; бяха закупени нови стелажи за читалнята 
на депозитарната библиотека на ФАО в Централна библиотека. 
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9. АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
9.1. УЧЕБНО-ОПИТНО СТОПАНСТВО 
 

Учебно опитно стопанство (УОС) е обслужващо звено в ТрУ. Стопанството осигурява 
база за практическото обучение на студентите от ВМФ и АФ (специалности 
Зооинженерство, Агрономство, ЕООС) и в тази връзка развива две основни 
производства: растениевъдство и животновъдство.  За провеждане на занятия със 
студентите е осигурен достъп до кравефермата, овцефермата и свинефермата. 

Към стопанството съществуват ремонтна работилница за текущи ремонти на МТП 
и в животновъдните ферми. 

УОС е на смесена издръжка: субсидии от ТрУ, ДФЗ и собствени приходи от 
реализиране на земеделска и животинска продукция. 

І. Растениевъдство 
През текущата селскостопанска година  2012-2013 г. УОС обработва 4000 дка 

земеделска земя. Площите и добивите от засятите култури са посочени на таблица 27: 
 
Таблица 27. Площи и добиви от засяти площи на УОС през 2012 г. 

Култура Площи 
(дка) 

Добив 
(т) 

В т.ч. (т) 

Рента и 
наем 

За 
семена 

За 
животните 

Прода- 
дено 

Налич-
но 

Пшеница 1600 694 142 70 106 341 35 
Житно-грахова 
смеска (зърно) 

 16,16  16,16    

Житно-грахова 
смеска  

– зелена маса 
– сенаж  
– бали сено  

 
700 

 
 

133,75 
507,55 
60,9 

   
 

133,75 
507,55 
60,9 

  

  Царевица (зърно) 400 66   66   
  Царевица за силаж 

- зелена маса 
-    силаж 

450  
49,5 
504,3 

   
49,5 
504,3 

  

Слънчоглед 350 43    42,4 0,6 
  Суданка 63 35,2 

зелена 
маса 

     

Бали слама  252,3   252,3   
Люцерна 
-зелена маса 
-сенаж 
-сено 

250  
8,95 
121,8 
71,59 

   
8,95 
121,8 
71,59 

  

Сено - бали  63,2      
*  силажът е съхранен в две силажни ями 

 
 
Независимо от провеждането на всички  необходими мелиоративни и химични 

обработки: оран, култивиране, сеитба, валиране, торене с минерални торове, пръскане с 
хербициди и инсектициди, жътва и превоз до бази за съхранение, поради последвалото 
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трайно засушаване и високи температури реколтата от царевица за силаж и зърно за 
втора поредна година е почти провалена.  

         През 2008 година УОС арендуваше около 10 000 дка земя, а към настоящия 
момент стопанисва около 4000 дка. Земята е крайно недостатъчна за осигуряване на 
животните с груби и концентрирани фуражи, поради което се наложи промяна в 
сеитбооборотния план. Към настоящия момент сеитбооборота в УОС  изглежда по 
следния начин: 

- люцерна – 100 дка 
- есенници   в т. ч.    житно грахова смеска         1200 дка  /засята/ 

                                            пшеница                                2100 дка /засята/ 
- пролетници - царевица и /или слънчоглед/ 500 дка в зависимост от развитието на 

житно граховата смеска и пшеницата. 
    През годините 2008-2013 като основна зърнена култура за УОС е пшеницата. 

Произвежда се и царевица-зърно, като добивите достигат до около 700 кг от декар 
средно на поливни и неполивни площи. Губейки земя, стопанството загуби и почти 
всички площи, за които имаше възможност да се напояват. Предвид на това, както и 
повишения размер на рентно плащане (за 2008 г.- 60кг/дка пшеница, за 2013г. – 100 
кг/дка) УОС залага  на пшеницата като основна зърнена култура, от която да се 
постигне висок среден добив осигуряващ: изплащане на рента,осигуряване на поне 80% 
от необходимия концентриран фураж и осигуряване на оборотни средства за дейността 
на УОС.  

През цитирания по-горе период Ръководството на Тракийски университет направи 
много за УОС, като закупуване на нова техника за растениевъдството, осигуряването на 
финансов ресурс за провеждането на всички необходими агротехнически мероприятия -  
торове, препарати и семена.  

От няколко години в УОС се сформират семенни участъци, от които се 
произвеждат качествени семена за посев. Към момента  се работи с два сорта пшеница -
“Енола” и “Неда”, като при условията в региона и двата сорта показват почти еднакви 
резултати с лек превес за сорта “Неда”. От контролираните участъци 
/семепроизводство/ стопанството получи средни добиви за “Енола” – 485 кг/дка и 
“Неда” – 510 кг/дка. За стопанската година  2013/2014 УОС е подготвило и около 100 
дка семенен участък от сорт ”Везелика” на земеделски институт гр. Нови сад.  

Направените промени водят до постепенно увеличаване на добивите от пшеница 
през годините: през 2008 г. –200 кг/дка, през 2009 г. – 290 кг/дка, през 2010 г., 
независимо от трансформацията на земеделски земи  в землището на с. Християново ( 
от 6000 дка остават само 900 дка), средният добив от пшеница достигна 335 кг/дка, през 
2011 г. - 360 кг/дка, през 2012 г. – 390 кг/дка, през  2013 г. – 421 кг/дка, което е рекорд 
за УОС. Тази тенденция на повишаване на добивите води до увереност на работещите в 
стопанството, че това, което се прави е правилно.  

Работещите в УОС и с помощта на ръководството на Тракийски университет са се 
заели с нелеката задача да търсят и увеличат площите обработваема земя. Към момента 
са договорени предварително със собственици на земеделска земя около 1700 дка, в 
които стопанството ще влезе във владение през стопанската 2014 - 2015 година. Не са 
престанали и усилията да се търси земя и от ДПФ. 

През отчетния период УОС закупи щрангова прикачна пръскачка от „Трактор 
инвест” ЕООД. Независимо от направеното до сега УОС има нужда от осигуряване на 
допълнителна техника – 3 броя трактори около 100 к.с., челен товарач. Поради факта, 
че стопанството не може да участва в Програмата за развитие на селските райони се 
предлага за разглеждане на примерна оферта за закупуване на 2 бр. трактори на лизиг 
за 5 години. 
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ІІ. Животновъдство 
Въпреки, че през периода 2008-2013 година Учебно опитно стопанство загуби 

много от обработваемата си земя успя да съхрани  необходимия брой животни – свине, 
овце, крави, и коне , както като поголовие, така и като породен състав. 

За отчетния период  от 01.12. 2012 г. до 30. 10.2013 г. броят на наличните 
животните в УОС е следния: 
 
          Говеда – всичко                                156 бр. 
          в т.ч. крави                                          82 бр. 
 
         Овце – всичко                                    173 бр. 
          в т.ч. овце майки                               130 бр. 
                     кочове                                       15 бр. 
 
          Кози – всичко                                        7 бр. 
          в т.ч. кози майки                                   2 бр. 
 
          Зайци                                                    56 бр. 
 
          Свине                                                   50 бр. 
          в т.ч. свине майки                               10 бр. 
 
          Коне                                                     15 бр. 
 

 До 31.10. 2013 г. в стопанството са получени приплоди както следва: телета - 43 
бр.; агнета - 85 бр.; зайци – 70 бр.; прасета – 50 бр.; кончета - 2 бр. 

През 2013 г. са продадени -  говеда 2878 кг, агнета – 825 кг, шилета – 1326 кг, 
зайци – 24 бр., ярета – 1 бр., нерез – 1 бр., прасета 1550 кг. 

През деветте месеца на 2013 г. е добито и реализирано 148 750 л.  сурово краве 
мляко. 

 

9.2. ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВМФ 
 
И през настоящата година клиниките и лабораториите към 

Ветеринарномедицинския факултет продължиха да се утвърждават като регионален и 
национален лечебен и диагностичен център в областта на ветеринарната медицина. За 
отчетния период (01.12. 2012 г. – 31.10.2013 г.) в клиниките са прегледани и лекувани 
(амбулаторно и стационарно) 3010 животни (табл. 2). По време на подвижни клиники и 
изнесени във фермите клинични занятия са прегледани, лекувани и ваксинирани 6279 
животни и птици. В лабораториите са направени над 20000 анализи на 4308 проби от 
кръв, урина и фекалии. Извършени са 1714 рентгенови, 203 ехографски и 72 
ендоскопски изследвания. Някои от тези изследвания стават рутинни и натрупания 
опит подобрява значително клиничната работа и обучението на студентите. Партньор в 
тази дейност и през тази година беше Учебно опитното стопанство, но във някои от 
въдствата и то среща сериозни затруднения. 

През настоящата година беше усъвършенствана новозакупената компютърна 
програма за регистрация на постъпващите и обслужени пациенти, което създава 
възможност за по-прецизно сортиране на животните по нозологични единици, видова 
принадлежност, възрастови характеристики, както и проведеното лечение. 
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Таблица 28. Прегледани, лекувани, ваксинирани и аутопсирани животни за 
периода 31.10.2012 – 31.10.2013 година при провеждане на клиничното обучението 
със студентите по ветеринарна медицина 

 КН/МГ ГВ СВ КЧ/КТ 

ПТ 

ДР ОБЩО 

Стационарно 15 25 5 - 190 - 4 239 

Амбулаторно 24 42 10 24 2611 - 60 2771 

Подвиж. к-ка и 

изнесени кл. з-я 
25 2618 3500 96 40 - - 6279 

Аутопсии 3 8 36 22 60 132 12 273 

Лабор. изслед 132 618 220 35 2003 1218 82 4308 

Рентгенографии 57 3 2 - 1519 - 133 1714 

 

Кадрите, работещи в тези звена, непрекъснато повишават знанията и 
компетенциите си чрез различните форми на специализации, включително и в чужбина, 
с което отговорят и на още по-големи предизвикателства на практиката. 

Със средства от ректората беше преустроен един от блоковете на стационарите 
на ВМФ, при което стана възможно отделянето на здравите от болните животни, 
отремонтирано и облагородено е пространството пред клиниките. Към клиниката за 
дребни животни беше обособен офталмологичен кабинет. 

Основен проблем остава малкия брой прегледани и лекувани на територията на 
факултета продуктивни животни и коне. 

 

9.3. МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ” АД  (УНИВЕРСИТЕТСКА ) 
 

На 06.09.2012 година беше извършено обединение на двете най-големи  болници в 
област Стара Загора МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора и УМБАЛ–
ЕАД под името МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора 
/Университетска/. За съжаление това обединение  беше извършено чисто механично, 
което доведе само до увеличаване на финансовите задължения, които достигнаха 
рекордната сума от 20 млн.лв. Обединението остави да съществуват всички структури, 
т.е.   дублиращи такива, без редукция на персонал и леглови фонд. В момента броя на 
леглата е 739,  с персонал от 1688 души. Съществуването на такава структура е 
практически невъзможно да генерира печалби, защото приходите от РЗОК не могат да 
покрият дори разходите за фонд работна заплата. Не мислимо е закупуването на нова 
авангардна апаратура, модерни изследвания, навременно осигуряване на консумативи 
поддръжка на сградния фонд. 

За изминалите година и шест месеца ръководството на МБАЛ "Проф. д-р Ст. 
Киркович" АД гр. Стара Загора /Университетска/ увеличи дълговете с нови 2,5 млн.лв. 
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и така задълженията достигнаха 22 млн. лв. На 16.09.2013 година бе направена смяна 
на ръководството, което е в състав Изпълнителен директор – Проф.д-р Петрана 
Чакърова , Заместник директор по медицинската дейност – Д-р Тодор Пасев и 
Заместник директор по административната дейност – Д-р Живко Желязков. Една 
седмица след  встъпване в дейност МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара 
Загора /Университетска/ беше посетена от Министър на здравеопазването – Д-р Таня 
Андреева, Областния управител – Живка Аладжова и депутатите от Стара Загора , 
които бяха запознати със структурата на МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара 
Загора /Университетска/ и с финансовото състояние на лечебното заведение. 

На 13.10.2013 беше подписано от Министерство на Здравеопазването  
разрешение за 5.5 млн.лв. за закупуване на модерна апаратура , включваща модерен 
Ядрено – магнитен резонанс и апаратура за съвременна диагностична и терапевтична 
дейност за акушер – гинекологичната и кардиологична дейност, както и за съответна 
строително ремонтна дейност. 

По указание на Министър Андреева ръководния екип на МБАЛ "Проф. д-р Ст. 
Киркович" АД гр. Стара Загора /Университетска/ започна изготвянето на оздравителна 
програма, която да се базира на ликвидирането на дублиращите структури и 
редуциране на легловия фонд и кадровия потенциал с 30%. Същата е готова и предстои 
нейното изпълнение. 

Очаква се оздравителната програма да подобри финансовото състояние, да 
оптимизира работата и да доведе до по-добри условия на учебния процес и научно 
изследователската дейност на работещите в МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. 
Стара Загора /Университетскa / лекари. 

Базирайки се на сключения договор между Тракийския университет и 
Медицински университет в Истанбул предвиждаме специализация на лекари от МБАЛ 
"Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора /Университетска / в Истанбул, особено в 
областта на лапароскопската диагностика и лечение на урологичните и хирургични 
нозологични единици. 

В момента в МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора се провежда 
специализация на 68  млади лекари. 

Ръководството на МБАЛ "Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора е 
насочило усилия за привличане на ново завършили лекари във всички структури на 
болницата, като за момента започнаха работа трима от тях. 

Ще лобираме за увеличаване местата за специализация, особено за 
непопулярните  за момента специалности, като Педиатрия, Неонатология, Спешна 
медицина, Анестезиология и реанимация,  Патологична анатомия. 

Обеденението на двете болници е чудесна възможност за по-доброто развитие на 
Медицинския факултет и клиничното обучение. Тази добра възможност не бива да се 
пропуска. Двете ръководства трябва да работят в синхрон, заедно да подобряват 
материалната база чрез печеленето на Проекти. В тази насока нашите клиницисти, 
заедно с останалите колеги могат бързо да постигнат успех. 

 
9.4. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
Основните тенденции в дейността на Университета в областта на 

информационните технологии са: 
• максимално използване на компютърните възможности за бърз и надежден 

достъп до национални и международни компютърни мрежи и бази данни, в частност 
поддържане връзка с Интернет; 

• издигане процеса на обучение и научноизследователската работа на нивото на 
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съвременните информационни технологии; 
• изграждане на функциониращи системи за управление и контрол на качеството; 
• автоматизиране на административното обслужване. 
Изминалият период бе труден и постави редица предизвикателства пред 

университетския информационен и компютърен център. Предвид изпълнението на 
големия инфраструктурен проект за саниране на сградите на ТрУ и подмяна на 
дограмите, около 80% от съществуващата компютърна мрежа отпадна поради 
прекъсване на комуникационните връзки и се наложи спешно да се  започне 
изграждането на нова структурна кабелна система, базирана на модерна технология с 
оптични кабели. В момента са завършени блок 1 и част от блок 2. Полагат се 
максимални усилия да се запазят  и поддържат работещите части от старата мрежа, 
като пускането и настройването на новата мрежа да става постепенно и без да се 
нарушава текущия процес. 

Едновременно с това се внедри и заработи система за дигитализация на 
библиотечни фондове към библиотеката, част от същия проект.  

В рамките на изпълнението на проект „Развитие на Център за електронни форми 
на дистанционно обучение в Тракийски университет” по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ се изгради съвременна компютърна зала с 20 работни места и мултимедийна 
система с интерактивна дъска. За осъществяване на видео-конферентна връзка и за 
подпомагане на учебния процес се оборудваха 5 броя комплекта с камери и записващи 
устройства в 5 от основните структурни звена на университета. 

 Изгради се ново сървърно помещение, където да се базира цялото сървърно и 
комуникационно оборудване за университетската мрежа, обслужваща интернет, 
информационната система, всички програмни продукти, използвани в университета, 
както и за видео-наблюдение и пожаро-известяване. 

В настоящия момент в мрежата на Тракийски университет са включени около 
1300 компютъра. За нуждите на ТрУ е предоставен симетричен канал за Интернет с 
гарантиран капацитет 100 Mbit/s, достъпен в 5-те бази на Университета в Стара Загора. 

През изминалия период основно усилията бяха насочени към: 
• Периодично обновяване на интернет-страницата на университета – актуална 

информация за университета и всички звена, информация за текущи събития, 
конференции и обяви, поддържане на кандидатстудентски прием и др.; 

• Поддържане на електронния регистър на студенти и преподаватели, 
координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър; 

• Поддържане на електронния регистър на документите, издадени от ТрУ, 
координация с МОН и изготвяне на информацията за националния регистър за 
дипломите за висше образование; 

• Поддържане и администриране на собствени сървъри – за интернет, 
електронна поща, приложен софтуер за деловодство, клинична дейност, дистанционно 
изпитване и др. 

• Ежедневна работа по поддръжка на мрежата, техниката, нови потребители за 
ел. поща, непрекъснато разширяване на мрежата, издигане процеса на обучение и 
научноизследователската работа на нивото на съвременните информационни 
технологии  

 
9.5. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
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От 01.12. 2012 г. до 30.10. 2013 г. Ректорът на Тракийски университет гр. Стара 
Загора, като възложител на ОП по смисъла на чл.7 от ЗОП, е обявил следните 
процедури : 

� Публични покани по реда на гл.VІІІа от ЗОП  -  26 бр. ; 
� Открити процедури по реда на гл.V от ЗОП   -  15 бр. ; 
� Процедури на договаряне без обявление  по реда гл.VІІ раздел ІІ от ЗОП  -  8 бр.  

 
През текущата година приключи проектът по договор за финансиране на 

Националната схема за Зелени инвестиции с Националния Доверителен Екофонд за 
Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи и оборудване и изграждане на 
инсталация за автоматизация на осветлението в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
и 11 на Тракийски университет гр. Стара Загора; 

Пред приключване е и проекта за „Създаване на устойчива технологична среда 
за приложение на електронни формина дистанционно обучение в Тракийски 
университет и повишаване на качеството на дистанционното обучение чрез 
разработването на интерактивни мултимедийни електронни средства в изпълнение на 
проект: BG051PO001-4.3.04-0026 „Развитие на център за електронни форми     на 
дистанционно обучение в Тракийски университет ”, по схема за безвъзмездна 
финансова помощ BG051PO001-4.3.04 по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси», съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.    

Пред приключване е и проекта за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 
достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 
Тракийски университет гр. Стара Загора” по договор за финансиране BG 161PO001-1.1-
07/2009/0001/015, Приоритетна ос 1. „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, схема за безвъзмездна помощ BG 
161PO001/1.1-07/2009 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 
инфраструктура на висшите училища в градските агломерации ” на ОП Регионално 
развитие. Обособена позиция 1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 
достъпна архитектурна среда в учебни корпуси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на 
Тракийски университет гр. Стара Загора” и Обособена позиция 2: Доставка и монтаж 
на асансьорна кабина за хора с увреждания в съществуваща асансьорна шахта в Учебен 
корпус 3. 

Започна изпълнението на процедури по ЗОП за следните проекти : 
1.Проект BG051PO001-3.1.07-0014 «Актуализиране на действащите учебни 

планове и програми и разработване на нови в професионални направления 
3.8.”ИКОНОМИКА” И 3.7.”АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ” към Стопански 
факултет, Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на 
труда в Старозагорски регион. 

2. Проект BG051PO001-3.1.07-0032 «Връзката с бизнеса – устойчива реализация 
на инженерите, обучавани във Факултет „Техника и технологии”- Ямбол по Договор 
BG051PO001-3.1.07-0032. 

3. Проект BG051PO001-3.1.09-0015 «Изграждане на устойчива система за   
квалификация и кариерно развитие  на преподавателите в Тракииски Университет» по 
договор BG051PO001-3.1.09-0015. 

4. Проект BG051PO001-3.1.07-0025 «Актуализиране и разработване на нови 
учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически 
факултет – «Предучилищна и начална училищна педагогика», «Специална педагогика» 
съгласно  Договор BG051PO001-3.1.07-0025, по схема за безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001-3.1.07 «Актуализиране на учебните програми във висшето 
образование в съответствие с изискванията на пазара на труда». 
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5. Проект: BG051PO001-3.1.08-0009 «Усъвършенстване на системата за 
управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в 
Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-
изследователската дейност» по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-
3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”, с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 
През 2013 г. Тракийски университет гр. Стара Загора спечели процедура като 

изпълнител по проект № 5103020-15-658 „Възстановяване на местообитанията и  
опазване  на биологичното разнообразие в Природен парк “Сините камъни”, 
финансиран с Договор  № 5103020-С-002 по Приоритетна ос 3 Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие на  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
”ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейски Фонд за Регионално 
Развитие. 

 
9.6. СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО 
 
Съветът за социално партньорство е основен регулатор на взаимоотношенията 

между Университетското ръководство (като работодател) и синдикалните организации 
от друга. Решенията в ССП се вземат с консенсус. 

На 15.11.2012 г. бе подписан Колективен трудов договор на Тракийски 
университет, който влезе в сила от 13.10.2012 г. със срок на действие 1 година. 
Предстои подписване на нов КТД. 

Към КТД от 15.11.2012 г. са подписани 3 допълнителни споразумения (анекси). 
Проведени са 2 заседания на ССП и са взети 4 решения.  

На Академичен съвет от 10.07.2013 г. са приети Вътрешни правила за работната 
заплата, които предварително са обсъдени и съгласувани със синдикатите на проведен 
ССП (08.07. 2013 г.). Правилата са утвърдени от Ректора на Тракийски университет и 
влизат в сила от 10.07.2013 г.  

Вътрешните правила за работната заплата уреждат организацията на работната 
заплата на работещите по трудови правоотношения в Тракийски университет. 

 
9.7. ЖИЛИЩНА КОМИСИЯ 
 
През отчетния период беше актуализиран състава на Общоуниверситетската 

жилищна комисия. Комисията се председателства от зам.-ректора по АСИД. В 
комисията са включени представители на административните ръководства на 
основните структурни звена, както и от представители на легитимните синдикални 
организации към Университета. 

През периода декември 2012 – октомври 2013 год. Жилищната комисия е провела 
3 заседания, на които са разгледани 11 молби от преподаватели и служители за 
настаняване в жилища от ведомствения фонд на университета и са взети 13 решения. 
Постъпила е 1 молба за удължаване на срока на ползване, а останалите 10 молби са за 
настаняване или освобождаване на ведомствени жилища.  

През м. ноември 2012 г. Комисия назначена от Ректора на ТрУ извърши приемане  
на предоставените от ЕООД „Студентски общежития и столове“ 18 апартамента (9 
гарсониери и 9 двустайни апартамента) в блок 4, Студентски град. С решение на 
Университетската жилищна комисия на основание на ЗДС жилищата бяха 
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разпределени за стопанисване от Ректорат, Аграрен, Ветеринарномедицински и 
Стопански факултети.  

 
9.8. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
 
За успешното провеждане на учебно-преподавателската, научноизследователската 

и лечебнодиагностичната дейност изключително важно условие е осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд.  

На основание чл.27 от ЗЗБУТ и решение на Академичния съвет от 15.02.2012 год. 
е назначен общоуниверситетски комитет по здравословни и безопасни условия на труд. 
На основание на това беше актуализиран състава на комитетите по здравословни и 
безопасни условия на труд във всички структурни звена на ТрУ. 

През м. ноември 2013 год. предстои провеждане на процедура за избор на Служба 
по трудова медицина, която да обслужва Университета в съответствие с изискванията 
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Ежегодно се изготвя Годишна 
декларация по чл.15 от ЗЗБУТ и се регистрира в Инспекцията по труда. Извършена е 
Оценка на риска на работните места в Тракийски университет. Ежегодно се обявяват 
работни места за преподаватели и служители с намалена работоспособност поради 
заболяване. 

Съгласно Наредба №4 от 1998 год. ежегодно се провежда задължително обучение 
на членовете на КЗБУТ. 

 

9.9. ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 
 
През 2013 год. работата на Комисията по етика към животните включваше: 
1) етична експертна оценка на научни проекти, касаещи 

изследвания върху животни 
Комисиите по етика към животните във Ветеринарномедицински, Аграрен и 

Медицински факултети са осъществили оценяване на постъпили заявления от 
ръководители на научни проекти, дадени са становища и разрешения за използване 
на животни в експерименти, както следва: във Ветеринарномедицински факултет - на 
12 броя научни проекти; в Аграрен факултет - на 5 броя, в Медицински факултет - на 
4 броя. 

С влизането в сила на Наредба №20 от 1 януари 2013 г. за минималните 
изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията 
към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им, получаването на 
разрешения за опити с животни за в бъдеще трябва да става от Комисията по етика 
към животните при БАБХ, след подадено заявление по образец, посочен в тази 
наредба. 

Комисиите във ВМФ, АФ и МФ занапред ще имат консултантски и 
контролиращи функции по спазване на изискванията за защита и хуманно 
отношение към животните, в съответните аспекти, посочени в чл.5 от тази 
Наредба. 
     2) курсове по зашита и хуманно отношение към животните 

Провеждани са краткосрочни групови и индивидуални курсове за обучение по 
защита и хуманно отношение към животните, ръководени както от членове на 
Комисията, така и от други преподаватели от университета. 

Във Ветеринарномедицински факултет са проведени следните курсове: 
• „ Хуманно отношение и защита на животните по време на транспорт”  с 

ръководител проф. д-р Иван Въшин - 3 групови и 78 индивидуални краткосрочни 
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курса с общ брой на участниците 110. 
• „ Хуманно отношение и защита към животни по време на клане (ЕПЖ, ДПР, 

свине, коне, птици и зайци)”  с ръководител проф. д-р Александър Павлов - 6 групови 
и 2 индивидуални краткосрочни курса с общ брой на участниците 170.  

• „ Хуманно отношение и защита към животни, отглеждани в зоомагазини, 
развъдници, пансиони, хотели и приюти”  с ръководител доц. д-р Димитрина 
Гундашева - 1 групов краткосрочен курс с брой на участниците 6. 

• „ Защита и хуманно отношение към опитни животни, използвани за научни 
или образователни цели”  - 1 групов краткосрочен курс с брой на участниците 24. 

В Аграрен факултет курсовете са: 
• „ Защита и хуманно отношение на животните по време на транспорт”  с 

ръководител доц. д-р Стефан Рибарски - общо 11 бр. групови и индивидуални курса. 
• „ Хуманно отношение и защита към животните, отглеждани в приюти, 

хотели и зоомагазини”  с ръководител проф. д-р Юри Митев - общо 17 бр. групови и 
индивидуални курса. 

 
3)  обучение на преподаватели 

На 21 и 22 май 2013 год. в гр. София бе проведен семинар на тема 
„Прилагане изискванията на Регламент 1/2005 за защита на животните по време на 
транспортиране”, организиран от Министерството на земеделието и храните, с 
лектори от фондации „Animal Welfare Foundation” и “Ewes on Animal”. В него взеха 
участие представители от ВМФ. 

Наредба №20 изисква всички, които разработват научни проекти, включващи 
опити с животни, както и тези полагащи грижи за животните, да преминат 
специализиран курс по хуманно отношение към опитните животни. Засега такъв курс 
от Тракийски университет са завършили само преподавателите от Медицински 
факултет. 

4)  проверки 
През изминалия период бе извършена една проверка по сигнал за нехуманно 

отношение към животни, използвани в обучението на студентите. Проверката бе 
осъществена в клиниките, стационарите и секция по Патоанатомия при ВМФ. В 
момента на проверката не се провеждаха учебни занятия със студенти, поради 
приключване на летния семестър. Не бяха установени нарушения в хуманното 
отношение към животните, обитаващи стационарите на клиниките по коне, дребни 
животни и продуктивни животни. 

 
5) опитна база (вивариум) 
С въвеждането на Наредба №20, използването на опитни животни трябва да се 

извършва в опитни бази (вивариуми), регистрирали своята дейност в ОДБХ, а за 
издаване на разрешителни за опити с животни, се изисква задължително 
удостоверение за регистрация на опитна база. За сега единствено вивариумът на 
Медицински факултет е регистриран и е съобразен с международните стандарти за 
отглеждане на експериментални животни. Неговото оборудване е осъществено чрез 
инфраструктурен проект МФ№26/2011г., финансиран със средства от Тракийски 
университет. 

Поради това, че от следващата година всички преподаватели от ВМФ, АФ и 
МФ, разработващи научни проекти, включващи използване на опитни животни 
трябва да подават документи за издаване на разрешителни за опити с животни до 
Комисията по етика към животните при БАБХ, е важно да бъде решен въпросът за 
използването на лабораторни животни от вивариума на Медицински факултет и от 



 90

останалите два факултета, които засега нямат такива вивариуми. 
Комисията по етика към животните алармира за спешното решаване на този 

изключително важен проблем, свързан с обезпечаване на научноизследователската 
работа в ТрУ, като настоява съдействие от Ректорското ръководство. 

 
10. СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПОДДРЪЖКА И ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ 

10.1. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 

 
Тракийският университет е между най-големите в България по обема на 

материално-техническата си база. Факултетите, колежът и филиалът са разположени в 
3 областни града (Стара Загора, Ямбол и Хасково). В Учебните корпуси на Тракийски 
университет, Студентски град са разположени АФ, ВМФ и СФ. На ул. Армейска №11 
се намира сградата на МФ, а сградите на ПФ, МК и ДИПКУ са разположени на 
ул.Армейска №9 и ул. Мусала №32. ФТТ се намира в гр. Ямбол, а филиалът – в гр. 
Хасково. Университетът стопанисва още сгради и терени в Стара Загора – в съседство 
със Земеделски институт – Стара Загора, на територията на бившето АПК “Загоре” и на 
бившата Окръжна ветеринарномедицинска лечебница, на “Хиподрума”, както и в 
стопанските дворове на няколко съседни села. 

Всички сгради на ТрУ са актувани като публична държавна собственост и се 
стопанисват и поддържат в добро състояние. 

 
Таблица 29  Учебни сгради, застроена учебна площ и разгъната учебна площ на 

един студент Тракийски университет - Стара Загора 

N 
по 
ред  

Наименование на обекта Конструкция Застроена  
площ 

Разгъната 
застроена  
площ 

Етаж-
ност 

Год. 
постро- 
яване 

Документ  
за собсвеност 

Ректорат 

Учебни сгради на площадката на Студентски град 
1 Учебен корпус N1 скел. безгр 1333 9331 7 1984 Акт№6388/20.01.2010г. 

2 Учебен корпус N2 скел. безгр 1319 9233 7 1984 Акт№6388/20.01.2010г. 

3 Учебен корпус N 3 скел. безгр. 1861 9305 5 1986 Акт№6388/20.01.2010г. 

4 Учебен корпус N 4 скел. безгр. 1060 5300 5 1986 Акт№6388/20.01.2010г. 

5 Учебен корпус N 5 скел. безгр. 1319 7914 6 1986 Акт№6388/20.01.2010г. 

6 Учебен корпус N6 скел. безгр. 1318 7908 6 1989 Акт№6388/20.01.2010г. 

7 Учебен корпус N7 скел. безгр. 1286 7716 6 2000 Акт№6388/20.01.2010г. 

8 Учебен корпус N8 скел. безгр. 1539 3078 2  1996 Акт№6388/20.01.2010г. 

9 Учебени корпуси N9, N10, N11, 
/ветеринарно - медицински  
клиники/ 

скел. безгр. 2306 4612 2  2000 Акт№6388/20.01.2010г. 

10 Стационари ВМФ  панелна 
конструкция 

2376 2376 1   Акт №16/2011г. 

Общо: 15717 66773   

КОННА БАЗА 
11 Конна база метална 

конструкция 
1545 1545 1 1978 Акт№6487/21.06.2010г. 

12 Конна база метална 
конструкция 

5761 5761 1 1978 Акт№6488/21.06.2010г. 

Общо АФ, ВМФ и СФ     

Медицински факултет - Стара Загора 
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13 Морфологичен блок ППП 1679 8397 5 1983 АДС№2204/16.09.2002  

14 Учебно.-лабораторен корпус ППП 2096 10482 5 1985 АДС№2204/16.09.2002  

15 Деканат МК 1490 5962    4-5е 1983 АДС№2204/16.09.2002  

Общо: 5265 24841   

Педагогически факултет и ДИПКУ 
16 Учебен корпус №1 монолит 1936 7928 4-5е 1981 АДС№462/17.02.2000  

17 Учебен корпус №2 монолит 1744 8328 5 1980 АДС№462/17.02.2000  

Общо: 3680 16256   

ФТТ - Ямбол 

18 Учебен корпус монолит 1857 6000 4 1982 АДС№358/28121996  

19 Физк.салон монолит 800 1600 2 1982 АДС№358/28121996  

20  Работилници и лаборатории Монолит 2090 2090 1 1982 АДС№357/2812.1996  

21 Контр.диагост.пункт монолит 90 90 1 1982 АДС№357/2812.1996  

Общо: 4837 9780   

Филиал - Хасково 
22 Административна и учебна сграда монолит 1011 4044 4 1967 АДС№674/24.02.1998  

Общо: 1011 4044   

Всяко от основните структурни звена на университета стопанисва определена 
площ, която е достатъчна за провеждане на пълноценен учебен процес, съобразен със 
спецификата на изучаваните дисциплини. 

 
Таблица 30 Учебни сгради, учебна и лабораторна площ на един студент в 

Тракийски университет - Стара Загора 

Структурни звена 
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Аграрен факултет 83 5477 2065 79 2230 53 1497 
Ветеринарномедицински факултет 91 6403 2072 50 1750 35 1050 
Стопански факултет 40 4835 2857 1 30 0 0 
Медицински факултет 107 5193 2876 52 1860 30 1032 
Педагогически факултет 49 2114 1950 1 54 1 36 
ДИПКУ 19 1170 765 1 16 1 11 
Медицински колеж - Ст.Загора 13 356 485 2 60 1 30 
ФТТ - Ямбол 33 2350 1432 11 1308 7 872 
Филиал - Хасково 21 1130 855 3 165 2 100 
Общо 456 29028 15357 200 7473 130 4628 
Площ на 1 студент   7.74           
Бр. работни места на 100 студенти     326         
Площ на 1 преподавател             10.19 
 

Таблица 30 съдържа подробна информация само за учебните сгради на 
Университета с тяхната застроена площ, с тяхната етажност и данни за документа 
(акта) за стопанисване и управление. На най-долния ред на таблицата е специфицирана 
много показателна информация за падащата се на един обучаван в университета 
студент – 7,74 м2. 

Наред с предимствата си тази голяма база на ТрУ създава множество трудности и 
проблеми – огромни разходи за отопление на Учебните корпуси в Студентски град (при 
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това основно с постоянно поскъпваща електроенергия), големи разходи за поддръжка и 
ремонти, за хигиенизиране, за водоснабдяване и т.н.  

През отчетния период Академичното ръководство на ТрУ работеше в следните 
основни направления по отношение на материалната база: 

- Ремонтиране, обновяване и поддръжка на учебната база, в съответствие с 
нуждите на учебната и научна дейност, на най-новите изисквания за достъпност на 
средата и на енергийната ефективност.   

- Облагородяване на прилежащите площи на територията на Студентско градче 
- Осигуряване на допълнителни приходи от наеми и продажба на остаряло и 

неизползваемо движимо имущество . 
През отчетния период бяха приключени дейностите по два големи проекта, 

финансирани с Европейски средства. Бяха подменени осветителните тела с 
енергоспестяващи и беше внедрена система за модернизация и автоматизация на 
коридорното осветление в учебните корпуси на Тракийски университет. 
Безвъзмездната финансова помощ в размер на 85% бе финансирана от НДЕФ по 
проекта за зелени инвестиции. 

През отчетния период стартираха и дейностите по спечеления от ТрУ проект към 
ОПРР „ Подобряване на образователната инфраструктура чрез комплекс от мерки“.  

На 03.06.2013 г. официално бе открита строителната площадка и само за 105 дни 
бяха подменени над 14 000 кв. м. стара дървена дограма с PVC дограма и над 10 000 кв. 
м. външна топлоизолация. 

Така до откриването на учебната година на 16.09.2013 г. бяха приключени над 
95% от строителните дейности по проекта. 

По този проект освен за енергоспестяващи дейности са включени и модернизация 
на Университетската библиотека чрез изграждане на централен сървер. Инсталиран 
беше и специализиран Storage сървер. Инсталирани бяха технически средства и 
софтуер за дигитализация. Инсталирани бяха енергоспестяващи работни места. 
Оборудвано беше работно място за незрящи или хора със силно увредено зрение. Беше 
осигурена и достъпна архитектурна среда, като по проекта беше преустроена тоалетна 
за хора с увреждания в УК 3, ет 3 и беше инсталиран асансьор за хора с увреждания в 
УК 3.  

След приключване дейностите по двата проекта се очаква разходите за ел. енергия 
на територията на Студентски град да намалеят с над 50%. При постоянно 
нарастващите цени на ел. енергията ефекта от изпълнението на двата проекта ще се 
мултиплицира през следващите години и ще доведе до сериозни икономии на 
финансови средства. В тази насока предстои да се разработи проект за изграждане на 
фотоволтаична ел. централа на покривните пространства на Учебните корпуси на 
Тракийски университет, Студентски град. Тракийски университет ще кандидатства за 
финансирането на този проект по грандова схема за безвъзмездна финансова помощ. 
Произведената от слънчевата енергия ел. енергия ще задоволява в определен процент 
нуждите на Тракийски университет. Така в бъдеще Тракийски университет ще се 
превърне в относително енергийно независима институция. 

За осигуряване на достъпна архитектурна среда бяха изградени рампи за инвалиди 
на Западен вход УК 1 на Тракийски университет, Студентски град и входа на 
Педагогически факултет. 

През отчетния период бяха извършени много ремонтни дейности, както на 
Учебните корпуси на Тракийски университет - Студентски град, така и на Учебните 
корпуси на останалите структурни звена на Университета. Беше реновирана 
площадката и рампата пред Ветеринарномедицинските клиники, както и стълбището 
срещу вход Запад на Тракийски университет, Студентски град. Беше извършен основен 
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ремонт на Стационара за продуктивни животни на ВМФ, съобразен с изискванията за 
Европейска акредитация. Бяха ремонтирани и преустроени две помещения в УК 5 и УК 
6 за пребазиране на Музея на Ветеринарното дело, който бе открит по време на 
майските тържества на ВМФ. Изградена беше и нова учебна зала за нуждите на катедра 
„Физкултура и спорт“. Бяха извършени ремонтни дейности на покрива, В и К и 
паровата инсталация на Общежитие № 1, стопанисвано от ДИПКУ. Бяха изградени 
специализирани помещения за провеждане на практическите занятия по рехабилитация 
в Медицински колеж. Във филиал Хасково бе подменена над 350 кв. м. стара дървена 
дограма с РВС, с което се подобри комфорта и ще намалеят разходите за отопление. 

Предсои разработване на проект за възстановяване на парното отопление в 
Студентски град, чрез използване на алтернативни източници на енергия. 

Благодарение на дарителския жест на дхк инж. Христофор Бунарджиев беше 
изградена, оборудвана и обзаведена модерна лекционна зала № 3А в УК 12. 

Пред отчетния период строителните дейности на църквата „Св. Патриарх 
Евтимий“ напреднаха в значителна степен. Завършени са грубите строителни дейности 
и предстои в следващите месеци да се монтира и покрива. През следващата година 
предстои да продължат дейностите по вътрешното измазване, шпакловане, иконопис, 
изграждане на иконостас и др., като в оптимистичен вариант очакваме в началото на 
следващата учебна година църквата да бъде открите и осветена. Тук основният проблем 
е събирането на средства, необходими за нейното окончателно довършване. 

Въпреки, че през отчетния период бяха извършени голям обем дейности по 
поддръжка на материалната база в областта на Капиталното строителство през 
следващите години на ТрУ предстоят множество трудности и проблеми. 

Основна грижа на Академичното ръководство следва да бъде доизграждането на 
недовършените обекти в Студентски град – става дума преди всичко за Учебни корпуси 
12, и 13, в които да се обособи територия за ректората и административните му служби 
с цел да се освободят нови зали и кабинети за катедрите на АФ, ВМФ, СФ, Централна 
университетска библиотека, Учебната база на Старозагорските минерални бани и 
основен ремонт на морфоблока на Медицински факултет. Предстои изграждането на 
два броя спортни площадки на територията на Студентски град.. 

Работата по обектите на капиталното строителство изисква огромни финансови 
средства. За всички ни е ясно, че държавната субсидия в тази област ще става все по-
трудно осигурима и по-малка. Държавните институции се ориентират към прилагането 
на конкурсното начало за осигуряване на капиталови разходи на Университетите – чрез 
проекти.  През следващия програмен период 2014г. – 2020г. очакваме сериозен 
финансов ресурс в областта на инфраструктурните проекти по оперативна програма „ 
Наука и образование“. Именно на такъв подход залага и Академичното ръководство на 
ТрУ. От друга страна Академичното ръководство на ТрУ с подкрепата на 
Университетското настоятелство, местната власт, депутати, политици и др. ще 
продължи да работи за осигуряване на необходимите бюджетни средства по 
капиталното строителство за довършване на започнатите и за изграждане на 
необходимите други обекти. 

 
 
11. ПРОТОКОЛ И НОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА, СТУДЕНТСКА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ И 
СПОРТ  

 
През 2013 година бяха създадени контакти с променения състав на Областна 

администрация – Стара Загора, с администрацията на президента на РБългария и МЗХ.  
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Поддържани и оптмизирани бяха деловите връзки на Тракийски университет с 
администрацията на местната власт в Стара Загора, обществени организации и 
сдружения, с културните институции и медии на местно и национално ниво. Част от 
мероприятията на Университета бяха организирани чрез пряко оперативно 
сътрудничество или подпомагане от Президентството, МЗХ, МОН, Чуждестранни 
посолства в България, Община Стара Загора, Областна управа, Общински съвет към 
Община Стара Загора, фирми от региона.  

Продължи работата на Комисията по инфрмационна и медийна дейност в ТрУ. В 
резултат на това беше обогатена и синхронизирана значителна част от информацията 
на интернет-страницата за Университета и структурните звена. Рекламните кампании 
бяха по-интензивни и координирани, което разшири периметъра на достъп до 
потребителите на образователни услуги на Университета. 

Сайтът на ТрУ беше динамизиран със своевревенна информация и съобщения за 
мероприятия, събития и дейности, отразяващи академичния живот в Тракийски 
университет. Беше осигурено нужното съдействие на стуктурните звена при 
провеждане на техни чествания и мероприятия, информиране на медиите, организиране 
на пресконференции и др. 

Изготвен беше годишният календарен план за мероприятията през 2013 година, 
както и календара с тези от Майските празници на ТрУ. Представени бяха 
мероприятията, предложени за включване в културния календар на Община Стара 
Загора.  

 
11.1. ПРОТОКОЛ  
 
Дейността по протокол беше подчинена на създаването и следването на 

стандартни правила за обмяната на информация и дейности между Тракийски 
университет и всички външни институции, организации, и вътрешни структури, с които 
той кореспондира за изпълнение на мисията, стратегията, целите и основните задачи.   

Апробирани бяха правилата за връчване на отличията, почетните звания и 
знаци от името на Ректора на Университета, които успешно регулираха практиката на 
този компонент на единния академичен протокол. Изготвяни бяха отличията и 
почетните знаци (плакети, почетен знак, медали, грамоти и др.) от името на Ректора за 
нуждите на протокола в ТрУ.   

При посещения на чуждестранни и български държавни делегации и 
представителства бяха спазвани разпоредбите на Държавния протокол.  

Поддържана и обогатявана беше сбирка с отличителните и почетни знаци, 
както и с рекламните материалии, които Тракийси университет получава от 
чуждестранни и български университети и институции. Поддържа се каталог на 
нормативните документи в Тракийски уиверситет. 

Текущо бяха подготвяни много поздрави и поздравителни адреси по повод 
чествания и празници – промоции и мероприятия на структурните звена, 
професионални празници, отбелязване на годишнини, чествания на външни 
организации др. 

 
11.2. ОФИЦИАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 
През отчетния период на посещения в Университета бяха: 
   
� Представители и лектори от  български институции  и чуждестранни 

организации: 
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Президентът на РБългария Росен Плевнелиев беше на посещение в Тракийски 
университет. Той се срещна с представители на академичната общност  на 
Университета и  изнесе лекция на тема "Стратегически перспективи за развитие на 
земеделието и производството на храни в България". Проведено беше и заседание на 
Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура към Президента. 

проф. Иван Станков, в качеството на Министър на земеделието и храните, 
откри официално нова модерно обзаведена зала в Тракийски университет, дарение от 
фондация „Христофор Бунарджиев”. Инж. Бунарджиев е Доктор Хонорис Кауза на 
Тракийски университет.   

На церемонията по откриване на учебната 2013-2014 година присъстваха: 
Кметът на Община Стара Загора г-н Живко Тодоров, Областният управител 

на Област Стара Загора г-жа Живка Аладжова, Депутати от Старозагорски 
избирателен район, Председателят на Общински съвет Стара Загора – г-н Емил 
Христов, МВР и др. 

г-н Алекс Алексиев, специалист в областта  на националната сигурност и 
международните отношения, гостува с публична лекция на тема "България и новата 
световна геополитика на водата и храната".  

г-жа Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата и бивш евродепутат 
изнесе публична лекция на тема „Европа - настоящи и бъдещи предизвикателства”. 

� Чуждестранни дипломати и ректори на университети: 
Генералният консул на РТурция в Пловдив, г-н Шенер Джебеджи, който на 

среща с ректорското ръководство на ТрУ и студенти от  РТурция обсъди проблеми и 
възможности за съвместна дейност и бъдещи комуникации. 

Директорът на дирекция «Образование» в Министерство на Земеделието на 
РФранция,  г-н Боте, с когото бяха разизсквани приоритети и перспективите за 
съвместно сътрудничество и подписване на бъдещ меморандум с Тракийски 
университет в областта на земеделието.  

Ректорът на Университет Ал Нелан, гр. Хартум – Судан, проф. Мохамед, 
Деканът на Аграрния факултет – проф. Яхуб, представители на посолството на Судан в 
България,  с цел установяване на контакт между двата университета и обсъждане на 
възможности за обучение на студенти от аграрни и технически специалности в Судан 
от преподаватели от Тракийския университет. 

Ректорът на Тракийски университет - Одрин, РТурция - проф. д-р Йенер 
Юрук, придружен от проф. д-р Незиха Мусаоглу, Координатор проекти към Тракийски 
университет, Одрин, по повод участие в конференция на ПФ, и за обсъждане на бъдещи 
съвместни дейности. 

Ректорът на Истанбулския университет проф. д-р Yunus Söylet и Деканът на 
Ветеринарномедицински факултет проф. д-р Hallil Gunes.по повод подписване на 
договор за сътрудничество между Истанбулския университет и Тракийски университет 
– Стара Загора.  

 
11.3. ОФИЦИАЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТрУ В 

ЧУЖБИНА 
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-  Ректорът на ТрУ посети Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“ - най-
старият и най-голям университет в Република Македония. 

- Ректорът на ТрУ беше в  Тракийски университет, Одрин, Турция по покана на 
Ректора на университета. 

- Деканът на Педагогически факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 
България беше на официално посещение в Тракийски университет, Одрин, Турция 

- Представители на ректорското ръководство на ТрУ присъстваха на 
Международната научна  конференция БАЛНИМАЛКОН 2013 Университет Намик 
Кемал, Текирда, Турция 

- Препреподаватели от Тракийски университет участваха в конференция 
"Европейский опыт в ветеринарии", съвместно със Санкт-Петербургската ветеринарна 
академия, научното дружество Архимед и Генералното Консулство на България в 
Санкт Петербург, Русия  

- Представители на ректорското ръководство на ТрУ присъстваха на прием в 
Консулството на РТурция в Пловдив по случай националния празник на Р Турция. 

- Посещение на зам.-декана на Медицински факултет проф. В.Гаджева в Индия в 
Института по радиационна медицина, Делхи. 

 
11.4. ЧЕСТВАНИЯ В ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 
Най-значимите чествания в живота на Тракийски университет през 2013 година 

бяха: 
- Честване и Юбилейна международна научна конференция „90 години 

Ветеринарномедицински факултет» и откриване на музея на ВМФ;   
- Церемония по удостояване с почетното звание Доктор хонорис кауза на проф. 

Халил Гюнеж, декан на ВМФ, Истанбулски университет  
- Церемония по удостояване с почетното звание Доктор хонорис кауза на г-н 

Христофор Бунарджиев, управител на Булагро, Стара Загора. 
- 80 годишен юбилей на проф. дсн Аврам Петков организиран от секция 

"Физиология на животните", Аграрен факултет, Тракийски университет - 
дългогодишен учен, преподавател, Декан на Аграрен факултет, Зам.-ректор на ВИЗВМ 
и един от основателите на Тракийски университет. 

Промоции на абсолвентите от випуск 2013 във всички структурни звена на 
Университета. 

 
11.5. ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ В ТрУ 
 
В рамките на Университета бяха проведени: 
-  В рамките на майските празници беше организиран Ден на студентското 

самоуправление, през който студентски Ректорски съвет управлява Университета през 
този ден. На свое заседание студентското ректорско ръководство обсъди и предложи 
идеи за още по-ефективно управление. 

- В съвместна организация с Комисията по учебна дейност на Тракийски 
университет – беше проведена кандидатстудентска рекламна кампания, за целите на 
която е актуализирана  презентацията на Тракийски университет,  предназначена за 
кандидат-студенти.  

 - Майски дни в Тракийски университет – 22 научни, институционални, 
спортни, развлекателни, мероприятия в Университета и града, посветени на  „24 май - 
ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и празник на 
Тракийския  университет”, сред които: участие на в БАТА АГРО, Ден на студентското 
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самоуправление, празници на факултети, Тържествения академичен съвет и участие в 
общоградското шествие по случай 24 май, спортни празници, конкурс „Мис и Мистър 
Тракийски университет”, Научно-практически семинар „Общество на знанието и 
успеха”, Информационен ден по програма Еразъм за студенти и др.  

- Церемония по откриване на новата учебна година 2013-2014 в Траийски 
университет  

- Честване на студентския празник  на 8-ми декември и награждаване на студенти 
отличници, спортисти, участници в научни форуми, в самодейни състави и др. 

- Награждаване на победителите от проведените 8-мо декемврийски спортни 
празници от Ректорът на Тракийски университет проф. дсн Иван Станков. 

- Във Филиал Хасково тържествено бе отбелязан Световният ден на 
сестринството. 

- Национална кръгла маса „Университетите и бизнесът“ , под патронажа на 
Министъра на МОН организирана от Тракийски университет 

- Протоколно участие на представители на академичното ръководство на 
ТрУ в научни конференции, организирани от структурните звена на Университета - 
Международна конференция "Функционална хирургия в отологията и ринологията", 
съорганизатори Тракийски университет Стара Загора и Медицински университет 
Варна; Европейска нощ на учените 2013, организирана от Педагогически факултет и 
ДИПКУ; V Регионална конференция по дерматология и венерология на БДД 
"Дерматологията в центъра на вселената"; Международна научна конференция 
„Иновации, предизвикателства и тенденции в постмодерното образование” в 
Педагогически факултет; Трета международна научна конференция „Бизнесът и 
развитието на регионите“, организирана от Стопански факултет; Научна конференция с 
международно участие „Иновации и развитие на земеделието в България“ Аграрен 
факултет; Симпозиум по кардиология  с участието на Тракийски университет, 
Софийски университет, Пловдивски университет и др. 

   
11.6. РЕКЛАМА 
 
Цел на рекламната  дейност на ТрУ е информиране на потребителите на 

образователните услуги на ТрУ чрез различни медийни канали – интернет, вестници, 
списания, радио, телевизия, директна реклама.  Привличането на вниманието и 
създаването на позитивни впечатления за Университета обслужва както дейността по 
привличане на студенти, така също рейтинговата система и акредитацията на ТрУ. 

Като компонент на рекламната стратегия е възприета с приоритет интернет-
рекламата на Университета, която е по-популярна сред потребителите на 
образователни услуги, като в същото време минимизира разходите  за нейното 
осъществяване. Сайтовете, на които е селектирана, подготвена и публикувана голяма 
по обем информация за университета и всички структурни звена са: Училищата.бг; 
Infocoll; Jobs.bg; Национален регистър за образование и Национален бизнес регистър. 

Засилването на позитивната нагласа към Университета налага разпознаване на 
потребностите, които удовлетворяват цялостната дейност на ТрУ. Правилният избор на 
рекламоносители и подходящите форма и съдържание на рекламните съобщения и 
материали могат да формират по-интензивен процес на предпочитане на Университета. 
Създадена и отпечатана е рекламна брошура за чуждестранни студенти. Подготвено е 
съдържанието и са под печат кратка и разширена двуезични брошури за университета и 
всички структурни звена. 

Интензивна рекламна дейност е извършена и чрез други форми на реклама – 2 
филма, аудио- и видео-клипове, множество статии в печатни медии, видео– и 
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печатни интервюта, пресконференции на Ректорското и деканските ръководства, 
актуализирани и модернизирани презентации на български и английски език, флаери, 
съобщения, фотоматериали, постери и банери и други актуални рекламни материали 
за Университета и др. Те представят Университета на международно, национално, 
регионално и местно институционално ниво (при гостувания, обмени, в училища, 
институции, на мероприятия, срещи и др.).  

Подготвен е двуезичен рекламен диск на ТрУ, който съдържа основна 
информация за университета, страната, града и ретиона. 

Медиите са уведомени чрез съобщения за всички значими събития и 
мероприятия на Университета, като се забелязва все по-засилен интерес към 
Университетския академичен живот. 

С координирани  усилия, екипи от структурните звена презентираха 
Университета в училищата в Стара Загора, Ямбол, Сливен, Казанлък, Чирпан, 
Кърджали, Нова Загора. Ежедневно през м.май и м.септември бяха излъчени рекламни 
клипове на Университета по TV Диана, Дарик, медийна група Фокус TV Стара Загора 
регулярно отразява събитията и мероприятията в Университета. 

Изключително ползотворна е комуникацията и с Пресклуба на БТА, печатните 
медии - в. Старозагорски новини, в. Национална бизнес поща, в. 24 часа, в. Труд, в. 
Наблюдател, аудио предавания по Българско национално радио, радио Стара Загора, 
Дарик радио и др.  

Излъчени са и са предоставени за ползване рекламни клипове или филми за 
Университета по ТВ 7, ТВ Европа (за предаванията «Кариери» и «Агрофорум»), Диана 
ТВ и ТВ Вис Виталис. 

На интернет страницата на Университета са публикувани над 130 съобщения. В 
ход е разработване на нов сайт, елемент от бъдещата информационна система на ТрУ 
върху нова софтуерна платформа и нов хардуер. 

Периодично са организирани пресконференции на Ректора на Университета, 
представящи успехите и работата по мащабни проекти по оперативни програми на ЕС. 

 
11.7. ВИДЕО И ФОТОЦЕНТЪР 
 
През изтеклия период видеоцентърът е извършил дейност, свързана с учебният и 

научен процес, отразявайки събитията и мероприятията в Тракийски университет. 
За учебния процес са заснети, монтирани, озвучени 6 броя учебно документални 

филма, които се използват в моменнта за учебния прооцес. В готовност (заснети) за 
монтаж и озвучаване, по които се работи са 3 филма. 

Направени са 90 презаписи на учебно документални видеофилми на DVD за 
подпомагане   на   учебния   процес   със   студентите   и   са   прожектирани  570 
учебнодокументални видеофилма. Отделно са заснети: 

- откриване на учебните години на Университета; 
- промоциите на всички факултети; 
- научни конференции, семинари, симпозиуми; 
- чествания на годишнини на университета на ВМФ, АФ и МФ; подписване на 

договори с други университети от страната и света; рекламни клипове на факултети за 
кандидатстудентската кампания;президент, министри и депутати;евродепутати; 

- заснемане на чествания и годишнини за издаването брошури, списания, 
каталози, диплянки, алманах; 

- посещения на чуждестранни студенти,  
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- презентации на учебния процес; годишнини на колежи и др., награждаване с 
отличия, диплом и почетно звание д-р Хонорис Кауза на ТрУ на известни учени, 
ветерани и студенти; 

- откриване на новата учебна година и други събития от живота на Тракийския 
университет. 

 
Във Филиал Хасково беше открита фотоизложба "Духът на милосърдието". 
През отчетния период, чрез работата на Фотоцентъра са документирани 

събитията в Тракийски университет –  научни конференции, семинари, студентски 
участия по програми, нови проекти, спортни състезания, чествания на годишнини, 
участия на студенти и преподаватели в общоградски празници и чествания. 

В снимковия архив на Университета в снимков и цифров вариант са отразени 52 
събития, под формата на фотоси във формат 10/15 и са подредени в албуми, 
съхраняващи се при Гл.секретар на ТрУ. Общият им брой за отчетния период е 454 бр. 

Всички заснети събития са описани и съхранени в архива на фотолабораторията 
на дигитални носители. 

Периодично се актуализирт фотогалерията на етажа на Ректората. За 
откриването на учебната година в централното фоайе бе подредена фотоизложба 
отразяваща историята на Тракийски университет от създаването му. На монитора се 
експонират видеоматериали и презентации на събития и мероприятия от 
академичния живот.  

 
11.8. СТУДЕНТСКА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ И СПОРТ 
 
- Студентска художествена самодейност 
През отчетния период бяха подкрепяни и стимулирани към изява стартиралите в 

предходната година и по-ранни форми на художествена самодейност, организирани 
и финансирани с активното участие на Студентски съвет. 

Ремонтирана и обогатена беше техниката на вокално-инструменталния състав 
„Макрофагос”, чрез дарение бяха подпомогнати костюмите на студентския 
фолклорен танцов състав „Траки”. Започнаха изявите на групите за латино, бални и 
модерни танци; камерната хорова формация и театралното студио. Художествените 
ръководители на студентските формации усилено извършват дейности по 
популяризиране на новите форми на художествена самодейност.  

Групите за латино, бални и модерни танци и камерната вокална формация 
създадоха репертоар, който беше включен в концертни изпълнения по случай 
празници на университета – 24 май, 90 години ВМФ, 8 март, 8 декември, Welcom party 
на голяма група студенти на обмен в ТрУ за международно интензивно обучение по 
програма Еразъм на тема:"ИКТ като източник на бизнес иновации; прилагане на 
иновативните възможности на ИКТ и съответните е-технологии за организации от цяла 
Европа" 

Театралното студио представи своята първа премиера, а в последствие изнесе 
благоворително представление в Дома на инвалида. 

Вокално-инструменталният състав „Макрофагос” и студентският фолклорен 
танцов състав „Траки” се включват изключително успешно в мероприятия на 
Университета и града. 

 
- Студентски спорт 
Създадена беше координация в работата на преподавателите по Физическо 

възпитание и спорт във всички структурни звена на Университета, спортния круб и 
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Студентски съвет. В резултат на това през м. Април 2013 година Тракийски 
университет организира нови форми на спортна дейност за студенти от Университета: 
футбол, плуване, волейбол, ръгби, ориентиране. 

Състезателите от баскетболния отбор на Тракийския университет завоюваха 
Купата на Българската федерация по баскетбол и бяха приети и наградени за големия 
успех от Академичното ръководство на Университета и старозагорския кмет Живко 
Тодоров. 

Отборът на Тракийски университет по ръгби - жени към УСК „Тракия” спечели 
бронзовите медали в Държавно първенство и бронзовата купа на Ректора на НСА, а в 
последствие се класира на пето място на Европейско университетско първенство по 
ръгби 7 -   в Национална спортна академия „Васил Левски” . Турнирът беше първи по 
рода си за България и се организира под егидата на Европейската асоциация за 
университетски спорт (EUSA), в партньорство с Българския студентски ръгби съюз. 

Студентският футболен отбор набира опит в състезания на местно и регионално 
ниво, като бележи и победи, отразявани с ентусиазъм на сайта на ТрУ. СС се ангажира 
с изработка на спортните футболни екипи за нуждите на отбора. 

Проведени бяха 8-модекемврийски и майски вътрешни спортни турнири в ТрУ. 
Проведоха се състезания по футбол, канадска борба, дартс, силов трибой, футбол и 
волейбол. За първи път бяха включени и състезания по плуване и бадминтон. 
Победителите бяха награждавани от  Ректора на ТрУ, Декани и други представители на 
ръководствата на университета и структурните звена.       От м.ноември 2013 година 
стартираха тренировки и нови отбори по хокей на трева – мъже и жени,  лека 
атлетика и кикбокс. 

В комуникация с общинската администрация се осигуряват общински зали за 
тренировки на представителните отбори на Университета, активно подкрепяни от СС. 

Студентски съвет организира награждаване на студенти, победители в 
национални турнири и първенства (победа в Летен университет 2012 – Милен Пасков 
от СФ) и участие в Зимна Универсиада 2013 – к.к. Пампорово.  

Студентски съвет организира и благотворителни кампании: 
- Благотворителни турнири по футбол, волейбол, бадминтон, баскетбол, шахмат и 

белот в помощ на колеги в нужда. 
- Осмодекемврийска благотворителна кампания– средства, за осъществяването на 

която бяха дарени от студентите.  
- Коледна благотворителна кампания – основната част от средствата, биват 

осигурени от представителите на Изпълнителен съвет  
- Включване в озеленяване на територията на ВМФ, като участие в кампанията 

„Да изчистим България за един ден”.  
Студентите организираха и развлекателни мероприятия: 
- Пролетен тийм-билдинг на Студентски съвет  
- Осигуряване на средства за участието на СС в провеждането на празника на 

ФФТ, гр. Ямбол  
- Органидиране и обезпечаване на средства за провеждането на конкурса „Мис и 

Мистър Тракийски университет – 2013” и награждаване на призьорите. Партньор на 
събитието бе и Община Стара Загора.  

 
11.9. МУЗЕИ 
 
Интересната информация и ценните експонати в четирите музея на Тракийски 

университет се поддържат в добро състояние. Музеите функционират епизодично, в 
съответствие с потребностите от посещения. За да се активизира рекламата им, се 
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разработват информационни материали, но е необходимо да се осигури по-устойчив 
поток от посетители в тях.  

Най-посещаван е Музеят на коня и конния спорт – от Президента на РБългария 
Росен Плевнелиев, дипломати от чуждестранни посолства, ректори и гости от други 
университети и партниращи институции на ТрУ. 

По случай 90 г. Ветеринарномедицински факултет на ТрУ тържествено беше 
открита Музейна сбирка „Ветеринарното дело в РБългария”.  

 
12. ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ НА ТРАКИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 
12.1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ  30.09. 2013  ГОД. 
 
В отчета за касово изпълнение на бюджета на Тракийски университет разходите 

са отчетени по следните  дейности : 1162- Научно изследователско дело, 3334 – 
Повишаване на квалификацията , 3341 – Академии, университети и висши училища,  
дейност 3332 – Общежития и интернати, дейност 3336 Столове,  дейност 3388 
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина, дейност 3349 
Приложни научни изследвания в областта на образованието и дейност 5532 Програми 
по временна заетост. 

Изготвен e и  отчет за ИБСФ – РА,   ИБСФ – KSF и ИБСФ – 33 за средствата по 
набирателните сметки.  

Всички звена на Тракийски университет  изпълняват самостоятелни бюджети.  
Представения касов отчет за първото тримесечие на 2013  год. е съставен от касовите 
отчети на следните структурни звена на Тракийски университет : 

- Ректорат 
- Аграрен факултет  
- Ветеринарномедицински факултет  
- Педагогически факултет 
- Медицински факултет  
- Стопански факултет  
- Медицински колеж Стара Загора 
- Факултет по техника и технологии Ямбол  
- ДИПКУ 
- Учебно опитно стопанство 
В отчета на Ректорат е включен и отчета на филиала в Хасково. 

 

Трансфери:  

 

По параграф 32-30 Получени трансфери от Републиканския бюджет при уточнен 
план  за 2013 год. 14432476 лева , отчета е в размер на 7849306 лева. По параграф 61-01 
Трансфери между бюджетни сметки – получени трансфери са отчетени общо 606431 
лева. 

 Получени  от Министерство на здравеопазването по наредба  34/2006 г. – 
318721лева  и по програма „ПКХС” -5940 лева.  

 



 102

 От МОМН получените средства отчетени по §61-01 са както следва:    Програма 
Цепус -450 лв.; Получени от ЦРЧР по програма” Еразъм” - 268694 лв.;  

Получени от БАН – Единен център за иновации по договор 316611от 2012 год. 
4562 лева. 

 

Получени от ЦРЧР по програма Наука и бизнес -8064 лева. 

 

По §61 -05 получени от МТСП по програма за временна заетост – 6977 лева. 

 

По параграф 63-01 са получени общо 2074325 лева. От тях по програма 
„Европейски стипендии и награди”634176 лева и по  проект за разширяване на научния 
потенциал на докторати и т.н. от ЕСФ  - 107509 лв. и по проект "Развитие на център за 
електронни форми на дистанционно обучение 156000лв. 

По §62-01 получените средства са в размер на 266248 лева от  които от 
Министерство на земеделието и храните за национални доплащания за животни и земя-
10080 лв и от Министерство на финансите - Национален доверителен екофонд 
Дог.8772/08.02.2012г. Проект”Доставка и монтаж на енергоспестяващи лампи”-256168 
лева. 

 
Приходи: 
По параграф 24 – 00 Приходи и доходи от собственост при план 6403225  лева, 

отчета е 5669741 лв. и представлява изпълнение 88.55% и е 92.51% от всички приходи. 
 Най – голям е относителния дял на приходите от продажба на услуги, стоки и 

продукция. При план 5891418 лв. изпълнението е в размер на 5266326лв. и 
представлява изпълнение 89,39 %, а от общия размер на приходите съставлява 85,92%.  

По параграф 24 – 05 Приходи от наеми на имущество при план 484807 лева, 
отчета е в размер на 370177 лева. Изпълнението е  76,36%. а от общия размер на 
приходите съставлява 6.04%.  

 По параграф 28 – 00 Глоби, санкции и наказателни лихви  при план6910 лева 
отчета е 7173 лева и представлява103.81 % изпълнение , а относителния дял в общите 
приходи е 0.12%. 

По § 36-00 Други не данъчни приходи при план 20397 лева, отчета е 37766 лева и 
представлява 185.15%. Тук са отчетени и приходите от продажбата на тръжни книжа. 

 По параграф 37 – 00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите при план -  -
178480 лева , отчета е -90306  лева и представлява изпълнение 50.60%. Това 
представлява -1.47% от общите приходи. 

По параграф 40-00  Постъпления от продажба на нефинансови активи при план      
233500  лева ,  отчетените  постъпления са 93114лв.Изпълнението е 39.88%,а 
относителния дял в общите приходи е 1.52%. 

 
По параграф 45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени от страната 

планираните средства са 51768лв.,  а отчета е в размер на 77653 лева. Относителния дял 
на тези приходи към общите приходи съставлява 1,27%.  

По параграф 46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от 
чужбина са  заложени средства по план в размер на 328280лв., а  отчета е 333900  лева. 

 Общо приходите по отчет са в размер на 6129041 лева , при план 6865600 лева. 
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Изпълнението на приходите общо е  89.27%. 
 
Разходи : 
 Общо разходите са планирани в размер на 24943073 лв., а отчета е в размер на 

16406776 лв. и изпълнението е  65.78%. 
 
Заплати на персонала нает по трудови правоотношения – при план12404660 лв. 

отчета е 7626631  лв. Изпълнението е 61.48 %, а от общия размер на разходите по отчет 
представляват 46.48%.  

Други възнаграждения и плащания за персонал : при план   1353186  лева , отчета 
е 847258лв. Изпълнението е 62.61%. Относителния дял на тези разходи към общия 
размер на разходите по отчет е 5.16 %.  

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: при план  2316891 лв., 
отчета е 1391838 лева. Изпълнението 60.07%. Относителния дял на тези разходи към 
общия размер на разходите по отчет е 8.48 %.  

По параграф 10-00 Издръжка са планирани 5914392   лв. ,  отчета е в размер на  
3473785 лв. и представлява 58.73 %изпълнение. Относителния дял на тези разходи към 
общия размер на разходите по отчет е 21.17%. 

По параграф 40 – 00 Стипендии плана е в размер на 930274 лева , а отчета е в 
размер на 812723 лева. Изпълнението е 87.36%, а относителния дял на тези разходи към 
общия размер на разходите по отчет е 4.95%.  

По дейност 3341”Академии, университети и висши училища” при план 761737 
лева, отчета е 573309 лева. Изпълнението е 75,26 %.  

По дейност 3388 „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от 
чужбина” при план 168537 лева, отчета е 239414 лева. По тази дейност са отчитени 
разходите за стипендии и грандове по програма „Еразъм”.  

По параграф 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел планираните 
средства са в размер на 93586 лева , а са отчетени57744лв.за Сдружение с нестопанска 
цел – Университетски спортен клуб „Тракия” във връзка с реализирането на съвместен 
проект . 

По параграф 46–00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации 
и дейности плана е 17526 лева, а отчета е 11378 лева.Относителния дял на тези разходи 
е 0.07%. 

  
По параграф 51 – 00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи са 

планирани 714131 лева, изпълнението е 1482530 лева и представлява 207.60 
%изпълнение Относителния дял на тези разходи към общия размер на разходите е 9.04 
%. 

Придобиване на дълготрайни материални активи : при план 978779 лева, отчета е 
в размер на 441348 лв. и представлява45.09 %,изпълнение а относителния дял от общия 
размер на разходите е 2.69%. 

По параграф 53 – 00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи при план 
99511 лева, отчета е 141094 лева. Изпълнението е141.79 %, а относителния дял към 
общите разходи е 0.86 %. 

Във В3 по план имаме численост на персонала средногодишни щатни бройки 
1141, отчета е 1006 средно годишни  щатни бройки и представлява 88.17  %. 

 
 С направените разходи се осигури нормалната работа на университета и 

неговите структурни звена във връзка с обучението на студентите и реализирането на 
одобрените научни проекти през 2013 година. 
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 12.2. ДРУГИ  ПОЯСНЕНИЯ 
 
 
Корекции на бюджета 
 
 През отчетния период са направени корекции на бюджетите на структурните 

звена и на университета като цяло както следва. 
- На заседание на Академичния съвет от 24.04.2013 год. Извършени са 

вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на 
Университета като цяло наложили се вследствие на одобрените научни проекти по 
наредба 9 и допълнително разпределение на субсидията за наука по структурни звена. 

 
- На заседание на Академичния съвет от 15.05.2013 год. Извършени са 

вътрешни компенсирани промени по бюджета на УОС във връзка със закупуването на 
селскостопанска техника. 

-  на структурните звена и на Университета като цяло наложили се вследствие 
на одобрените научни проекти по наредба 9. 

- На заседание на Академичния съвет от 19.06.2013 год. Извършени са 
вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на 
Университета като цяло наложили се необходимостта от осигуряване на средства за 
капиталови разходи. 

- На  30.06.2013 год. е направена кореция на бюджета на Тракийски университет 
– Медицински факултет съгласно писмо на МОН № 0406-104 от 20.06.2013год. за 
получените трансфери от МТСП за първото тримесечие на 2013 год. по програмите и 
мерките за заетост. 

- На заседание на Академичния съвет от 10.07.2013 год. е направена корекция на 
бюджетите на АСД и Медицински колеж Стара Загора. Увеличен е трансфера за 
Бюджета на АСД за сметка на намаление на трансфера за бюджета на Медицински 
колеж Стара Загора. 

- На  30.07.2013 год. е направена кореция на бюджета на Ректорат съгласно 
писмо на МОН изходящ № 0406-129 от 24.07.2013г. 

- На заседание на Академичния съвет от 18.09.2013 год. са извършени  
вътрешни компенсирани промени по бюджетите на структурните звена и на 
Университета като цяло на база на постъпили допълнителни приходи и се 
необходимостта от осигуряване на средства за капиталови разходи. 

 
 
Неравнения 
 
  Има разлика между наличните задължения към 31.12.2012 год. и налични 

задължения на 01.01.2013 год. в В3. Тази разлика се дължи на обстоятелството, че по 
време на одита за заверка на годишния финансов отчет беше корегиран баланса. Сега 
наличните задължения  по В3 и оборотната ведомост са равнени. Има минимална 
разлика дължаща се на окръгляването на сумите в касовия отчет. 
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Таблица 31 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 

  

ПО ПАРАГРАФИ  за периода от  до 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 01.1.2013 30.9.2013 

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)  0 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК)   

  код на ИБСФ 0  

    (в лева) 

    I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет 

§§   (параграфи от ЕБК) 2013 2013 

     0 1 ¦     

24-00 Приходи и доходи от собственост 6 403 225 5 669 741 

28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 6 910 7 173 

36-00 Други неданъчни приходи 20 397 37 766 

37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите  -178 480 -90 306 

40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)   233 500 93 114 

45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 51 768 77 653 

46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 328 280 333 900 

    I. ОБЩО ПРИХОДИ 6 865 600 6 129 041 
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Таблица 32 
 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 

      

   
за периода 

от  
до     

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 01.1.2013 30.9.2013     

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)  0     

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723     

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК)      

    (в лева)     

§§ II. РАЗХОДИ  
Уточнен 

план 
Отчет 

Прогнозен 
размер на 

ан-
гажименти

те за 
поемане 

през 2013 г. 

Прогнозе
н размер 
на ан-

гажимент
ите за 

поемане 
през 2014  

Прогнозен 
размер на 

ан-
гажименти

те за 
поемане 

през 2015 г. 

Прогнозен 
размер на 

ан-
гажименти

те за 
поемане 

през 2016 г. 

  (параграфи по ЕБК) 2013 2013 

   02 ¦     

01-00 
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 
правоотношения 

12 404 660 7 626 631 12 441 660 12 582 505 12 961 416 13 110 153 

02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 353 186 847 258 1 327 756 1 330 781 1 419 347 1 419 347 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 2 316 891 1 391 838 2 348 885 2 375 197 2 480 247 2 509 876 

10-00 Издръжка 5 914 392 3 473 785 5 760 342 5 912 174 6 171 603 6 182 203 

40-00 Стипендии 930 274 812 723 930 274 929 824 929 824 929 824 

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 0 310 0 0 0 0 
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45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 93 586 57 744 93 586 0 0 0 

46-00 
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 
дейности 

17 526 11 378 17 526 17 526 17 526 17 526 

49-00 Предоставени помощи за чужбина 120 137 120 137 120 137 0 0 0 

51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 714 131 1 482 530 745 171 100 000 100 000 100 000 

52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 978 779 441 348 905 902 364 245 438 620 435 120 

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 99 511 141 094 67 654 3 500 3 500 3 500 

  II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 24 943 073 16 406 776 24 758 893 23 615 751 24 522 083 24 707 549 
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Таблица 33 
 
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 

  

   за периода от  до 
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 01.1.2013 30.9.2013 

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)  0 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК)  
    (в лева) 
        

§§ III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен Отчет 
  (параграфи по ЕБК) план   

    2013 2013 

  А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ 
БЮДЖЕТ  И  ДРУГИ  БЮДЖЕТИ 

    

   03 ¦     

32-00 
Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши училища 
(нето) 

14 432 476 7 849 306 

  III. ОБЩО 14 432 476 7 849 306 

§§ Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ     

   04 ¦     

61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) 390 253 586 206 

62-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 266 248 266 248 

69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (не се прилага от общините) 0 3 121 212 

  IV. ОБЩО 656 501 3 973 666 

§§ 
В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ,  БЮДЖЕТНИ 

СМЕТКИ  И  ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 
    

   05 ¦     
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Таблица 34 
 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 

  

   за периода от  до 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 01.1.2013 30.9.2013 

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)  0 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК)  

    (в лева) 

    VI. БЮДЖЕТНО САЛДО (ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК) = Уточнен план  Отчет 

    
= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация 

от всички трансфери) 
2013 2013 

     0 6  ¦     

      -2 988 496 1 545 237 
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Таблица 35 
 
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 

  

   за периода от  до 

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 01.1.2013 30.9.2013 
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)  0 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК)  
    (в лева) 

          

§§   VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Уточнен план Отчет 

    (параграфи по ЕБК) 2013 2013 

     0 7 ¦     

88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-) -22 994 203 387 

89-00 Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци (не се прилага от общините) -276 022 -276 022 

93-00 Друго финансиране - нето(+/-) -8 500 14 213 

95-00 
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)    (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в 
БНБ) 

3 296 012 -1 486 815 

    VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 2 988 496 -1 545 237 
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Таблица 36 
 
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА   БЮДЖЕТА  
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 
   за периода от  до 
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА 01.1.2013 30.9.2013 

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)  0 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА код : 1723 

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК)  

    (в лева) 

§§   РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ Уточнен план Отчет 

      2013 2013 

I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 175 126 67 087 

III. ОБРАЗОВАНИЕ 24 766 388 16 332 660 

V. 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ 1 559 7 029 

    ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 24 943 073 16 406 776 

     

 



 114

 



 115

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Въз основа на информацията и направения анализ в отчета можем да извлечем 

следните по-важни заключения: 
� Извършени са промени в структурата на някои основни звена като са създадени 

няколко нови катедри и е извършено преструктуриране на други. 
� През отчетния период Академичния, Разширения ректорски и Ректорския съвети 

провеждаха редовно своите заседания, съгласно изискванията на ЗВО; 
� През отчетния период ръководните органи поддържаха активно сътрудничество 

с държавната и местна власт, неправителствените организации, бизнеса, националните 
и регионални медии, което допринесе за укрепването и популяризирането на 
дейностите на ТрУ; 

�  Всички материали за кандидатстудентската кампания, комплекта от софтуер, 
офиси и т.н. бяха подготвени в срок. 

�  Централната и техническата комисии по кандидатстудентската кампания се 
справи отлично и през цялото време работи точно и коректно. 

� Писма с рекламни материали и информация за предварителните изпити бяха 
изпратени на 1200 средни училища в страната и 250 трудови борси. 

� През настоящата година, по време на кандидатстудентската кампания, беше 
използвана заглушителна техника за предотвратяване на предаване на информацията по 
електронен път към кандидат-студента. 

� След изтичане на определения срок, подалите заявления кандидат-студенти бяха 
класирани и усвоиха част от местата за платено обучение. 

� Планираната стратегия и набелязаните мерки за кандидатстудентския прием за 
учебната 2013/2014 год. в крайна сметка запълниха на 100 % отпуснатите места по 
държавна поръчка. 

�  Общият брой на всички обучавани студенти в ТрУ е 7290. Наблюдава се 
тенденцияна на леко увеличаване броя на обучаваните чуждестранни граждани. 

� Комисията по учебна дейност регулярно и при необходимост е провеждала 
своите заседания. 

� Внесени са корекции и са преиздадени Правилата за учебна дейност в ТрУ. 
�  Непрекъснато се обновява сайта на университета с информация, касаеща 

обучението на студентите. 
� В МФ започна обучение на студенти в новата специалност „Медицинска 

рехабилитация и ерготерапия”. 
� В МК успешно се акредитира нова специалност „Гериатрични грижи“. 
� Във ВМФ се утвърди нова магистърска програма „Санитарна микробиология и 

безопасност на храните”. 
�  През отчетния период приключиха редица акредитации на специалности, 

направления, докторски програми и следакредитационно наблюдение. 
�  Направени и актуализирани бяха редица промени в учебните планове и 

програми. 
�  Спечелени бяха два проекта по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, свързани с качеството на обучение.  
�  Като цяло учебната дейност в университета е добре организирана и учебната 

база непрекъснато се обновява и подобрява. 
�  Започна изграждането на електронни модули и цялостни курсове за 

дистанционно обучение по 98 дисциплини от всички структурни звена. 
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� В процес на изграждане е модул (курс) за обучение на 200 преподаватели с 
електронната система, свързана с дистанционното обучение, което е следствие от 
работата по спечеления проект. 

� Студентите от всички структурни звена активно участват в проекта „Студентски 
практики”, съфинансиран от Европейския социален фонд. Регистрирани са 1478 
студенти, като до момента са сключени 195 договора и се обучават 779 студенти. 

�  Стажовете и практиките по учебния план се провеждат, съгласно утвърдените 
правила. Използват се модерни бази, с които има сключени договори. 

�  През отчетния период Кариерният център повиши своята активност и постигна 
определени резултати, проведени бяха редица мероприятия и кръгла маса, 
информационни срещи със студентите и работодателите от различни направления. 

�  Като цяло се наблюдава тенденция за увеличаване на краткосрочните и 
индивидуални форми на обучение през целия живот. 

� През отчетния период в студентските общежития са настанени всички желаещи 
студенти. Социално-битовата комисия и домсъветите работят много добре, взискателно 
и справедливо в пълен синхрон с ръководството на Студентските общежития и столове, 
клон Стара Загора. 

� През летния семестър на миналата учебна година са отпуснати 680 бр. 
стипендии, като от тях 41 е броят на взетите еднократни помощи от социално слаби 
студенти. Продължава работата на екипа по третата фаза на проекта по Европейските 
стипендии. 

� Реализираната студентска мобилност е 54 студента за 266 месеца. Най-голям е 
интересът за мобилност с английски език. 

� Студентски съвет на Тракийски университет работи във всички основни сфери 
на дейност.  

� Изключително позитивни са отзивите на НПСС за участието на представителите 
на СС проявяват в обсъжданията на национално ниво по проблемите на студентите и 
студентските организации в България и нормативната база на висшето образование. 

� Осъществяват се регулярни връзки със студентски организации на други 
университети.  

� Повишава се активността в научноизследователската дейност,  
административното участие в комисии на Университета, организират се и множество 
мероприятия с образователна, спортна и развлекателна цел.  

� Ректорското ръководство има изключително добра комуникация с 
представителите на СС във всички области на тяхната дейност. 

� Приключили са успешно процедури за програмна акредитация на 
специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в 
Медицински факултет и Филиал – Хасково; 

� Подадени са в НАОА доклади и приложенията към тях за професионалните 
направления  „Педагогика“, „ Икономика“, „ Биологически науки“; 

� Приключили са процедури с утвърдени от Постоянната комисия за 
следакредитационно наблюдение и контрол доклади за професионалните направления 
„Педагогика“, „ Биологически науки“, „ Животновъдство“: 

�  Изменен е капацитета на професионално направление „Икономика“ от 660 на 
870 студенти; 

� Подадени са в НАОА доклад и приложенията към него за изменение на 
капацитета на професионално направление „Икономика“ от 870 на 1530; 

� Открита е нова специалността от нерегулираните професии „Медицинска 
рехабилитация и ерготерапия“, в акредитираното професионално направление 
„Обществено здраве“; 
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� Подадени са в НАОА доклад и приложенията към него за откриване на 
професионално направление „Здравни грижи“, специалността от нерегулираните 
професии „Гериатрични грижи“ и е дадена положителна оценка на проекта от 
Постоянната комисия. 

� Открити са нови магистърски програми - „Възобновяеми енергийни източници в 
аграрния сектор“ и „Земеделска техника“. 

� Проведено е проучване на студентското мнение за качеството на преподаване. 
� Създадена е организация за социологическо проучване сред студентите във 

връзка с Рейтинговата система на висшите училища в България. 
� Подадени са в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) 

доклади и приложенията към тях за специалностите от регулираните професии 
„Медицина“ и „Ветеринарна медицина“; 

� Приключили са успешно процедури за програмна акредитация на 
професионалните направления „Машинно инженерство“, „ Електротехника, 
електроника и автоматика“, „ Енергетика“, „ Хранителни технологии“; 

� Направена е корекция на Правилата за атестиране на академичния състав и на 
атестационния лист; 

� Извършени са промени в Правилника за развитието на академичния състав в 
Тракийски университет; 

� Успешно се прилага проектния принцип на финансиране със средствата по 
Наредба 9 от бюджета, за присъщата на висшето училище научно-изследователска 
дейност. 

� Много висока активност проявяват преподавателите от различните структурни 
звена при кандидатстване по оперативните програми на структурните фондове и по 
други международни програмни схеми; 

� Привлечените средства значително надвишават тези, предоставени от бюджета. 
� Продължава положителната тенденция на развитие на научната инфраструктура 

със средства от университетските проекти и по Оперативна програма 
“Конкурентноспособност”; 

� Специализираните научни списания на Тракийски университет се издават 
регулярно и в тях се публикуват научни разработки както на млади, така и на 
утвърдили се учени от страната и чужбина; 

� Значително е увеличен броят на публикациите и участията в научни форуми на 
преподавателите в Тракийски университет; 

� Нараства индексът на публикационна активност, както и броят на публикациите 
в списания с импакт фактор; 

� Значително са увеличени и цитиранията, като над 50% са в списания с импакт 
фактор; 

� Организирани са 15 научни форума от регионален, национален и международен 
мащаб; 

� Студентите показват недостатъчно висока активност. Преподавателите не ги 
привличат и мотивират достатъчно за участие в научно-изследователската дейност; 

� Издателството на Тракийски университет успешно продължава дейността си за 
подпомагане на преподавателите при издаване на различни учебни помагала; 

� Сключени бяха шест нови международни договори с партньори от Турция, 
Русия, Украйна; 

� Продължава възходящата тенденция на увеличаване мобилността на студентите 
и преподавателите по програмата Еразъм; 

� Все още няма достатъчно условия за привличане на чуждестранни студенти за 
обучение и практика в университета; 
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� Основен проблем на Централната библиотека е липсата на подходяща сграда. 
Хранилищата на първия етаж и в мазето имат капацитет за още 3-5 години. Те не 
отговарят на никакви критерии за правилно съхранение на библиотечните фондове; 

� Проблем за библиотеките от структурата на УБ е остарялата и недостатъчна 
техника в някои от тях. 

� Продължава реорганизация в УОС с цел решително подобряване на дейността 
му; 

� За нуждите на УОС е закупена щрангова прикачна пръскачка; 
� Продължи утвърждаването на ветеринарно-медицинските клиники и 

лаборатории към ВМФ като регионален и национален лечебен и диагностичен център в 
областта на ветеринарната медицина; 

� Със средства от ректората е преустроен един от блоковете на стационарите на 
ВМФ, при което стана възможно отделянето на здравите от болните животни, 
отремонтирано и облагородено е пространството пред клиниките. Към клиниката за 
дребни животни е обособен офталмологичен кабинет. 

� Продължава работата по усъвършенстване структурата на обединените болници, 
което ще доведе до по-доброто развитие на Медицинския факултет и клиничното 
обучение. 

� ЦИКО продължи да работи по приоритетната задача изграждане на 
информационна система на ТрУ; 

� В блок 1 и част от блок 2 е изградена нова структурна кабелна система, базирана 
на модерна технология с оптични кабели;  

� Внедрена е и работи система за дигитализация на библиотечни фондове към 
библиотеката; 

� Изградено е ново сърверно помещение, където да се базира цялото сърверно и 
комуникационно оборудване за университетската мрежа, обслужваща интернет, 
информационната система, всички програмни продукти, използвани в университета, 
както и за видео-наблюдение и пожаро-известяване. 

� Изградена е съвременна компютърна зала с 20 работни места и мултимедийна 
система с интерактивна дъска. За осъществяване на видео-конферентна връзка и за 
подпомагане на учебния процес са оборудвани 5 броя комплекта с камери и записващи 
устройства в 5 от основните структурни звена на университета; 

�  За периода 01.12. 2012 г.-30.10. 2013 г. са обявени 49 процедури по ЗОП, в т. ч. 
26 бр. Публични покани,  15 бр. Открити процедури по реда на гл.V от ЗОП, 8 бр.  
Процедури на договаряне без обявление  по реда гл.VІІ раздел ІІ от ЗОП.  

� Продължава работата на ССП в ролята му на основен регулатор на 
взаимоотношенията между Университетското ръководство (като работодател) и 
синдикалните организации на територията на ТрУ; 

� През месец юни 2013 г. са приети Вътрешни правила за работната заплата; 
� През м. декември 2012 г. Университетската жилищна комисия извърши 

приемане  на предоставените от ЕООД „Студентски общежития и столове“ 18 
апартамента (9 гарсониери и 9 двустайни апартамента) в блок 4, Студентски град. С 
решение на Комисията на основание на ЗДС жилищата бяха разпределени за 
стопанисване от Ректорат, Аграрен, Ветеринарномедицински и Стопански факултети;  

� През м. ноември 2013 г. е преподписан КТД; 
� Комисията по етика към животните при ТрУ продължава да работи съгласно 

нормативната уредба в това направление. 
� Успешно беше изпълнен проекта за подмяна на осветителните тела с 

енергоспестяващи и беше внедрена система за механизация и автоматизация на 
коридорното осветление в корпусите на Студентския град в ТрУ; 
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� Успешно се изпълнява и проекта по ОПРР „Подобряване на образователната 
инфраструктура чрез комплекс от мерки“; 

� Изпълнени са множество ремонтни дейности както на учебните корпуси в 
Студентски град, така и в учебните корпуси на останалите структурни звена; 

� Завършени са грубите строителни дейности на храма „Св.Патриарх Евтимий“; 
� Дейността по Протокол и нормативна дейност, реклама, студентска 

художествена самодейност и спорт за периода декември 2012 – декември 2015 година в 
Тракийски университет продължава да се нормативизира. Тя е разнообразна по 
съдържание и значителна по обем. Дейността на Протокол и нормативна дейност е 
насочена  към стратегическото развитие на дейностите, разширяването на формите за 
развитие на способностите и талантите на студентите, към планиране, координиране и 
разнообразяване  на рекламната дейност; 

� Полагат се усилия за утвърждаване на Тракийски университет като 
образователен и научен център, престижен за студентите, привлекателен за кандидат-
студентите,  и предпочитан партньор за държавни и обществени организации, висши 
училища и научни институти, средства за информация и широката общественост.  

� Финансовото състояние на ТрУ, на основните и обсулжващи звена за 2013 г. към 
30.09.2013 е добро и очакванията са финансовата година да приключи с положителен 
финансов остатък. 
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ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ 
 

Обобщено, предстоящите задачи се свеждат до следното: 
� Да продължи работата по въвеждането на нови специалности на образователно 

квалификационни нива „магистър”, „ бакалавър” и „професионален бакалавър”. 
� Да продължи работата на ръководствата на Университета и основните звена за 

оптимизиране на управленската и организационна структура; 
�  През м. декември АС да приеме новия кандидатстудентски справочник; 
�  В началото на новата календарна година да се утвърди техническата комисия за 

кандидат-студентския прием; 
� Кандидатстудентската кампания да се превърне в целогодишен ангажимент; 
� Да се положат усилия да се повиши броят на приетите студентите  в платена 

форма на обучение; 
� Масираната рекламна дейност да продължи в същите темпове и максимално да 

се използват нейните възможности; 
� Да се направи необходимото, колкото е възможно по-рано да се изтеглят 

кандидатстудентските изпити и първо класиране да се извърши на най-ранен етап; 
�  Като проблем, по който трябва да се работи през следващата година е 

чуждоезиковото обучение. Във ВМФ има готовност, но останалите структурни звена 
също трябва да започнат подготовка в тази посока. Интерес има към специалност 
„Медицина” и този интерес трябва да се използва; 

� Необходимо е да продължи актуализирането на учебните планове и програми, 
съобразени с бизнеса и потребителите на кадри; 

�  Трябва да продължи работата по актуализирането на квалификационните 
характеристики на отделните специалности; 

�  Необходимо е да се направи анализ и да се намери баланс между теоретичната и 
практическа подготовка, която според нас трябва да преобладава; 

�  Да се завърши подготовката и електронното обучение да стане факт от новата 
учебна година; 

�  Ръководството на университета и структурните звена трябва да завишат 
контрола на дисциплината и отчетите на стажантите; 

�  Да продължи още по-активно работата по проекта за допълнителните практики 
и стажове; 

�  Кариерният център трябва да обогатява периодично своята картотека на 
завършилите студенти и да анализира реализацията им чрез обратна връзка и 
проследяемост; 

�  Необходимо е да се засилят контактите с ресьорни министерства, агенции и 
ведомства с оглед организиране на курсове по различни национални и международни 
програми; 

� Своето място трябва да намери и Консултанската служба, да разшири своята 
дейност в различните сфери на икономиката и индустрията; 

�  Ръководствата на структурните звена да установят нови контакти с 
чуждестранни висши училища с цел подписване на двустранни споразумения за обмен 
на преподаватели и студенти. Да се намери баланса за академично признаване на 
програмите за обучение при тяхното не пълно съвпадение; 

�  Обеденената болница да продължи да работи по оздравителната програма и се 
издигнат на по-високо ниво взаимоотношенията между МФ и обединената болница; 

� Да бъде стимулирано ръководството на СС да разработва стратегия за работата 
си в началото на всяка учебна година, като се уточняват приоритетите, което ще 
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помогне за масовизиране на дейностите им и за по-оптимален разчет на средствата за 
тяхното провеждане; 

� Да се стимулира работатата на СС по посока на увеличаване на  активността на 
студентите в ТрУ и участията им в съвместни мероприятия с други висши училища и 
НПСС; 

� Да бъде подпомогната комуникацията с ФСО, като се изясни финансирането на 
деловите пътувания на членовете на СС от бюджета на СС; 

� Да се разшири масовостта на дейностите на СС, с цел участие  на широг кръг 
студенти от всички факултети на ТрУ. 

� Провеждане на рейтинговото проучване на ТрУ; 
� Анализ на резултатите и направленията на ТрУ от приложението на 

рейтинговата система; 
� Подготовка и провеждане на  акредитации през следващия едногодишен период 

по направленията икономика, общо инженерство, растениевъдство, животновъдство и 
обществено здраве; 

� Финализиране на националната и европейска акредитация на направление 
ветеринарна медицина; 

� Изпълнение на препоръките на НАОА в рамките на следакредитационния 
период; 

� Да се изготви стратегия за дългосрочно развитие на научно-изследователската 
дейност в университета; 

� Да се направи опит за създаване на звено, което ще се занимава с проектна 
дейност и ще подпомага преподавателите в развитието на проектната дейност; 

� Да се закупи софтуер, който предоставя възможности за по-лесно разработване 
на проекти и за осъществяване на контрол върху изпълнение на финансираните 
проекти; 

� Да се положат усилия за успешен старт при разработване и финансиране на 
проекти в началото на новия програмен период; 

� Да се повиши публикационната активност на преподавателите и студентите, 
като се увеличи делът на публикациите в списания с импакт фактор; 

� Да се въведе проверка за плагиатство при публикуване на статии в 
институционалните издания; 

� Да се интегрира в информационната система софтуер, който да позволява 
електронно подаване, рецензирани корекции на материалите, предложени за 
публикуване в списанията; 

� Да се прецизират правилата за студентската мобилност, за да се улесни 
признаването на обучението и практиката на студентите в чужбина; 

� Да продължат усилията за привличане на повече чуждестранни студенти и учени 
по Еразъм програмата; 

� Да се организира докторантско училище на ниво университет, което да 
подпомага докторантите при усвояване на основни знания и умения, необходими при 
подготовка на докторската им теза; 

� Приоритет през следващите години ще бъде дигитализирането на библиотечни 
материали и създаването на пълнотекстови информационни ресурси; 

� През следващата година усилията ще бъдат насочени към организиране на 
дистанционен достъп на потребителите на библиотеката до голяма част от услугите, 
които се предлагат на място. Целите на потребителите да могат да проверяват своите 
задължения към библиотеката, да мога да си запазват и презаписват книги, да могат от 
вкъщи да ползват дигитализираните статии и книги; 
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� Да продължи работата по реорганизация на УОС и осигуряване на обработваеми 
земи за нуждите на стопанството от Държавен поземлен фонд; 

� За нуждите на ветеринарномедицинските клиники предстои закупуване на 
компютърен томограф в рамките на общоуниверситетски проект; 

� Предстои реконструкцията на съществуващи помещения и създаването на 
репродуктивен сектор и отделение по физикална терапия; 

� Все още не е решен проблема с тясната пространствена и функционална връзка 
между клиниките и стационарите; 

� Почти всички корпуси на територията на КДБ на ВМФ се нуждаят от текущи и 
основни ремонти, за което за сега средства няма. Особено тревожно е състоянието на 
хидроизолацията по покривните пространства; 

� Да продължи работата на ЦИКО по изграждане на информационна система на 
ТрУ; 

� Да продължи изграждането на нова структурна кабелна система, базирана на 
модерна технология с оптични кабели, като пускането и настройването на новата 
мрежа да става постепенно и без да се нарушава текущия процес; 

� През м. ноември 2013 год. предстои провеждане на процедура за избор на 
Служба по трудова медицина, която да обслужва Университета в съответствие с 
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

� Да бъде регламентирано ползването на Вивариума към МФ за нуждите на 
всички факултети; 

� Във връзка с изискванията на Наредба №20 да се организира специализиран 
курс по хуманно отношение към опитните животни за всички, които разработват 
научни проекти, включващи опити с животни, както и за тези полагащи грижи за 
животните; 

� Основна грижа на ръководството на ТрУ е доизграждането на недовършените 
обекти в Студентския град – корпус 12 и 13; 

� Препроектиране на централната университетска библиотека; 
� Търсена на средства чрез проекти за доизграждането на учебната база на 

Старозагорските минерални бани; 
� Извършване на основен ремонт на морфоблока в Медицински факултет; 
� Изграждане на спортни площадки на територията на Студентски град 
� Ускоряване строителството на храма „ Св. Патриарх Евтимий“; 
� Детайлизиране на Правилата за връчване на отличията, почетните звания и 

знаци в Университета; 
� Подготовка на флаери за разпространение до средните училища в страната, 

постери, нов банер на ТрУ; 
� Продължаване и завършване на работата по новия сайт, върху нова софтуерна 

платформа, съответно на етапа на работа на университетския проект за създаване на 
интегрирана информационна система на ТрУ; 

� Поддържане, стабилизиране и финансиране на новите форми на студентски 
спорт и поддържане на студентската художествена самодейност; 

� Осигуряване на помещение за репетиции на студентските художествени 
формации и на спортни зали за тренировки на представителните отбори на ТрУ; 

� Осигуряване на по-устойчив поток от посетители в музеите, чрез извеждане на 
рекламата им на регионално ниво; 

� Сключване на договори с културни институции в региона, с цел по-тясно 
сътрудничество и създаване на условия за близост на студентите до различни форми на 
култура и изкуство; 
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� Да продължи създадената добра практика в Университета за разумното 
изразходване на финансовите средства 

� Да се търсят възможности за увеличаване относителния дял на собствените 
средства 

� Да се осигури в края на 2013 г. еднократно допълнително материално 
стимулиране в размер до една основна работна заплата. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


